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SUMAR 
Planul de mobilitate urbană pentru Municipiul Edineț a fost elaborat la inițiativa autorităților 
publice locale și face parte dintr-un proces mai amplu de planificare a dezvoltării la nivelul 
municipiului. Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană împreună cu elaborarea Planului 
Urbanistic General și a Planului de Acțiuni pentru eficiență energetică și climă fac parte din 
proiectul „Edineț – oraș cu perspective de viitor” care își propune dezvoltarea și implementarea 
unui concept de dezvoltare urbană inteligentă în municipiul Edineț. Proiectul este realizat cu 
susținerea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, printr-un acord de grant.  

Municipiul Edineț a fost identificat în Strategia Națională de Dezvoltare Regională pentru 
perioada 2016-2020 și ulterior în Noul Concept (Paradigma) al Dezvoltării Regionale în 
Republica Moldova (aprobat în anul 2020) ca având potențialul de a deveni pol de creștere la 
nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord. Proiectul „Edineț – oraș cu perspective de viitor” 
conlucrează la atingerea obiectivul general al Programul Național de dezvoltare a orașelor – 
poli de creștere în Republica Moldova pentru perioada 2021-2027: „Crearea în Republica 
Moldova a unei rețele de orașe – poli de creștere regională, atractive pentru locuitori, 
antreprenori și vizitatori care generează creștere, ocupare a forței de muncă și stimulează 
dezvoltarea zonelor teritoriale adiacente.” 

Un plan de mobilitate urbană constituie un document strategic și un instrument pentru 
dezvoltarea unor politici specifice. Vizează toate modurile și formele de transport din localitate, 
inclusiv transportul public și privat, de pasageri, de marfă, motorizat și nemotorizat, aflat în 
deplasare sau staționare. Prin analiza comportamentului de deplasare în oraș, se vor promova 
soluții alternative și inteligente (smart) care să conducă la eficientă̆ energetică și la o utilizare 
rațională̆ a resurselor în transporturi, în spiritul dezvoltării durabile a zonelor urbane. Un plan 
de mobilitate urbană ar trebui să faciliteze o dezvoltare echilibrată a tuturor modurilor de 
transport relevante, încurajând totodată trecerea către moduri mai durabile. 

Eforturile de reducere a emisiilor C02 şi a altor gaze cu efect de seră din transporturile urbane 
constituie o prioritate europeană. Elaborarea Planului de Mobilitatea Urbană (PMU) al 
Municipiului Edineț este oportună în vederea stabilirii direcțiilor viitoare de dezvoltare a 
sistemului de transport din municipiu, inclusiv identificarea pașilor necesari pentru dezvoltarea 
unui serviciu public de transport în comun. În plus, PMU-ul îşi propune nu numai să 
eficientizeze comportamentul de deplasare în oraş, dar şi să integreze politici de incluziune 
socială şi de dezvoltare economică durabilă. 

Planul de mobilitate urbană are ca țintă principală îmbunătățirea accesibilității zonelor urbane 
și furnizarea de servicii de mobilitate și transport durabile către, prin și în zona urbană 
respectivă. Acest plan caută să contribuie la dezvoltarea unui sistem de transport urban care: 

- Este accesibil și răspunde nevoilor de bază ale tuturor utilizatorilor în ceea ce privește 
mobilitatea; 

- Echilibrează și satisface diversitatea cererii de servicii de mobilitate și transport 
provenite de la cetățeni, întreprinderi și industrie; 

- Trasează o dezvoltare echilibrată și o mai bună integrare a diferitelor moduri de 
transport; 

- Întrunește cerințele de durabilitate, punând în balanță nevoia de viabilitate economică, 
echitate socială, sănătate și calitate a mediului; 

- Optimizează eficiența și eficacitatea costurilor; 
- Utilizează mai bine spațiul urban, precum și infrastructura și serviciile de transport 

existente; 
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- Îmbunătățește atractivitatea mediului urban, calitatea vieții și sănătatea publică; 
- Îmbunătățește siguranța și securitatea traficului; 
˗ Reduce poluarea aerului și poluarea fonică, emisiile de gaze cu efect de seră și 

consumul de energie. 

Planul de mobilitate urbană al municipiului Edineț este realizat pentru orizontul mediu de timp, 
anul 2027 și pe termen lung, anul 2030. Se recomandă actualizarea periodică a planului de 
mobilitate, cel puțin odată la 5 ani sau mai des, în funcție de gradul de implementare a 
propunerilor și evoluția viitoare a municipiului. 

PARTEA I - COMPONENTA DE NIVEL STRATEGIC 

1. Introducere 

1.1. Scopul şi rolul Planului de Mobilitate Urbană  

1.1.1. Context european 

Documentele de politică europeană adoptate în ultimii ani în domeniul transporturilor și 
mobilității propun o abordare prin care se realizează integrarea politicilor relevante pentru 
domeniul mobilității și transportului urban în directă corelare cu planificarea urbană. 
Suplimentar, pun bazele schimbării paradigmei mobilității de la planificarea orientată către 
automobil personal și satisfacerea nevoilor asociate acestui tip de deplasare, către planificarea 
orientată pe oameni, respectiv promovarea deplasărilor nepoluante și dezvoltarea transportului 
public de mare capacitate. Principalele documente publicate la nivel european sunt prezentate 
în continuare. 

Cartea verde – Înspre o nouă cultură privind mobilitatea urbană (Green Paper on 
European Urban Transport, EC 2007, EP 2008)1 
Cartea Verde este documentul prin care Comisia Europeană a stabilit stabilește noua agendă 
pentru mobilitatea urbană, respectând totodată principiul subsidiarității. 

Cartea Verde oferă recomandări pentru schimbarea metodei de planificare a transporturilor 
urbane punând accentul pe dezvoltarea și facilitarea mijloacelor de transport în comun, a 
sistemelor de transport curate și dezvoltarea de noi tehnologii pentru acestea. Este subliniată 
nevoia de integrare a politicilor de mobilitate urbană cu politici de planificarea teritoriului și a 
afacerilor economice și sociale.  

Documentul este structurat pe 5 provocări principale cu care se confruntă orașele europene. 
Pentru fiecare provocare sunt formulate o serie de opțiuni politice și 25 de întrebări deschise 
în legătură cu aceste opțiuni, extrase din acestea fiind prezentate mai jos: 

- Către orașe cu trafic fluid: 
o Promovarea mersului pe jos și cu bicicleta 
o Optimizarea folosirii mașinii personale 
o Transportul de mărfuri 

 

 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0551&from=EN 
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- Către orașe mai puțin poluate: 
o Noi tehnologii 
o Susținute prin achiziții ecologice 
o Și achiziții ecologice comune 
o Noi moduri de a șofa 
o Restricțiile de trafic 

- Către un transport urban mai inteligent: 
o Sisteme de taxare inteligente 
o O mai bună informare pentru o mai bună mobilitate 

- Către un transport urban accesibil: 
o Transport în comun după nevoile cetățenilor 
o Cadru juridic adecvat al UE 
o Soluții inovatoare și competențe adecvate 
o Coordonare echilibrată a utilizării terenului și abordare integrată a 

mobilității urbane 
- Către un transport urban în condiții de siguranță și securitate: 

o O conduită mai prudentă 
o Infrastructuri cu un grad mai mare de siguranță și securitate 
o Vehicule mai sigure. 

Planul de Acțiune privind Mobilitatea Urbană (2009)2 
Planul de Acțiune privind Mobilitatea Urbană propune 20 de măsuri grupate pe 6 teme, pentru 
susținerea autorităților locale, regionale și naționale în promovarea transportului urban 
sustenabil drept suport pentru combaterea schimbărilor climatice și favorizarea coeziunii 
sociale.  

˗ Tema 1 — Promovarea unei politici integrate - stabilește necesitatea unei abordări 
integrate a mobilității urbane 

˗ Tema 2 — Centrarea pe cetățeni – definește elementele esențiale ale serviciilor atractive 
de transport public: fiabilitate, informare, siguranță și facilitarea accesului. 

˗ Tema 3 — Transporturi urbane mai ecologice – vizează consolidarea piețelor pentru 
noi tehnologii pentru vehicule nepoluante și pentru noi carburanți alternativi prin 
aplicarea principiului ”poluatorul plătește” și internalizarea costurilor externe. 

˗ Tema 4 — Consolidarea finanțării - CE asigură susținere autorităților locale pentru 
identificarea posibilelor surse de finanțare pentru sectorul transporturilor urbane și 
pentru dezvoltarea de sisteme inovatoare în domeniul PPP. 

˗ Tema 5 — Schimbul de experiență și de cunoștințe - evidențiază nevoia de colectare de 
date, de schimb sau compararea a datelor, statisticilor și informațiilor la nivel european 
pentru elaborarea politicilor în domenii precum achiziționarea de servicii de transport 

 

 

2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0490&from=EN 
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public, internalizarea costurilor externe sau planificarea integrată a transporturilor și 
utilizării terenurilor. 

˗ Tema 6 — Optimizarea mobilității urbane - enumeră utilizarea transportului public, 
mersul pe jos sau pe bicicletă și folosirea în co-diviziune a automobilelor printre 
acțiunile recomandate pentru reducerea treptată a dependenței de automobil. 

Cartea albă pentru transport – „Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al 
transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere 
al resurselor”, Comisia Europeană, (2011) 
Cartea albă propune 20 de inițiative concrete privind îmbunătățirea transporturilor spre a fi 
urmate în perioada 2011 – 2030, astfel încât până în 2050 să fie îndeplinită viziunea propusă. 
Palierele majore pentru definirea viziunii sunt: 

- Transportul pe distanțe medii - O rețea primară eficientă pentru transportul și călătoriile 
interurbane – multimodale 
• Promovarea transportului în comun pentru pasageri (autobuze și autocare, 

transportul feroviar și aerian) și utilizarea soluțiilor multimodale (modurile naval și 
feroviar) pentru transportul de marfă; 

• Planificarea stațiilor de TP în strânsă legătură și dezvoltarea platformelor 
intermodale.   

- Transportul urban - Un transport urban și o navetă curate  
• Promovarea transportului public, a mersului pe jos sau cu bicicleta și eliminarea 

vehiculelor cu combustibili tradiționali  
• Reînnoirea parcului auto pentru transportul public (autobuze, taxiuri, etc.) prin 

introducerea vehiculelor cu propulsie alternativă. 
• Optimizarea interfeței dintre transportul de marfă pe distanțe mari și distribuție cu 

limitarea livrărilor individuale (pe ultimul kilometru). 

Pachetul de Mobilitate Urbană - Împreună pentru o mobilitate urbană competitivă care 
utilizează eficient resursele, Comisia Europeană (2013)3 
Prin lansarea Pachetului privind mobilitatea urbană Comisia Europeană își consolidează 
măsurile de susținere în domeniul transporturilor urbane prin transfer de cunoștințe (know-
how) și prezentarea bunelor practici europene, implicarea statelor membre și creșterea 
cooperării internaționale, asigurarea susținerii financiare și direcționarea cercetării spre a 
oferi soluții pentru provocările mobilității urbane.  

Ca parte a pachetului privind mobilitatea urbană au fost realizate documente care detaliază 5 
domenii de intervenție: 

- Conceptul PMUD și procesul de planificare a mobilității durabile - Conceptul 
reflectă un larg consens în privința principalelor caracteristici ale unui plan de 
mobilitate urban durabil. PMUD contribuie la dezvoltarea transportului sustenabil prin 
asigurarea accesibilității tuturor participanților la trafic, dezvoltarea echilibrată și 
integrată a diverselor moduri de transport, creșterea eficienței și eficacității, creșterea 

 

 
3 http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com(2013)913-annex_ro.pdf  
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calității mediului urban și a vieții, îmbunătățirea siguranței rutiere și a securității, și 
altele. 

- Acțiuni privind logistica urbană - În urma analizării exemplelor de bune practici s-
au evidențiat o serie de domenii care necesită o atenție sporită în perioada de elaborare 
a PMUD: 

o Gestiunea cererii pentru logistică urbană  
o Introducerea schimbării modale 
o Creșterea eficienței 

- Dezvoltarea coordonată a sistemelor de transport inteligente (ITS) - Tehnologiile 
inteligente și ITS pot contribui semnificativ la crearea sistemelor de transport urbane 
eficiente, curate și sigure. Soluțiile inovative în domeniul transporturilor pot răspunde 
cererii de mobilitate aflate în creștere. 

- Siguranță rutieră urbană – se propune sprijinirea acelor zone urbane care nu au 
dezvoltat încă o cultură solidă a siguranței mobilității. Paliere de intervenție: 

o Comportamentul sigur al conducătorilor auto 
o Siguranța infrastructurii 
o Siguranța vehiculelor 
o răspunsul în caz de urgență 

Orientări - Dezvoltarea și Implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă, 
Comisia Europeană4 
În ianuarie 2014, Comisia Europeană a publicat Orientări - Dezvoltarea și Implementarea unui 
Plan de Mobilitate Urbană Durabilă, Comisia Europeană conform căruia politicile şi măsurile 
definite într-un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă trebuie să se adreseze tuturor modurilor şi 
formelor de transport din întreaga aglomeraţie urbană, incluzând transportul public şi privat, 
de pasageri şi de marfă, motorizat şi nemotorizat, în mişcare sau staționare. El se cladește pe 
și extinde planurile existente. 

În perioada 2014-2019, acesta a fost cel mai cuprinzător document pentru elaborarea PMUD-
urilor și a prezentat în detaliu etapele pentru realizarea și implementarea acestuia împreună cu 
exemple de bună practică din orașele care au realizat deja PMUD-uri.  

Linii Directoare pentru Dezvoltarea și Implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană 
Durabilă (Ediția a doua)5 
În octombrie 2019, Comisia Europeană a publicat Linii Directoare pentru Dezvoltarea și 
Implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (Ediția a doua), reprezentând o 
versiune actualizată a recomandărilor inițiale. Versiunea ghidului 2.0 a avut la bază 
recomandările și abordarea stabilite în ghidul inițial, dar a integrat și lecțiile învățate în urma 
elaborării și implementării Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă într-un număr mare de 
orașe europene. De asemenea, a ținut cont de practicile inovatoare apărute în domeniul 
mobilității urbane și s-a bazat pe un amplu proces de consultare al experților la nivel european. 

 

 
4 http://www.eltis.org/sites/eltis/files/BUMP_Guidelines_RO.pdf   
5 https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_ro_web_compressed_med.pdf 
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Versiunea actualizată a ghidului include și o serie de ghiduri complementare conceptului 
PMUD și instrucțiuni detaliate privind anumite componente ale PMUD.  

Acest ghid stabilește un proces de elaborare în 12 pași și 32 de activități pentru asigurarea unui 
plan care răspunde cât mai bine nevoilor locuitorilor și susține orașul în îndeplinirea 
obiectivelor sale ambițioase privind reducerea poluării. Elaborarea PMUD pentru municipiul 
Edineț are la bază procesul prezentat în continuare. 

Figura 1.1 Cei 12 pași ai planificării mobilității urbane durabile 

 
Sursă: Linii Directoare pentru Dezvoltarea și Implementarea unui Plan de Mobilitate 

Urbană Durabilă (Ediția a doua) 

PASUL 1: STABILIREA STRUCTURILOR DE LUCRU - La începutul procesului de 
Planificare a Mobilității Urbane Durabile, este necesar să se analizeze capacitățile și resursele 
disponibile pentru a stabili structuri de lucru eficiente. Pentru a realiza un proces de planificare 
cu adevărat integrat, echipa de bază responsabilă pentru dezvoltarea PMUD ar trebui să fie 
bine conectată la toate domeniile relevante ale administrației. Activitățile dedicate ar trebui să 
fie implementate încă de la început pentru a asigura asumarea politică, iar implicarea părților 
interesate și a cetățenilor ar trebui să fie planificate din timp. Scopul primei etape este de a 
realiza atât structuri de lucru eficiente, cât și sprijin amplu pentru acest proces. 

Activitățile acestei etape și ale următoarei etape sunt strâns legate și uneori se desfășoară în 
paralel. De exemplu, aria geografică trebuie definită din timp pentru a fi luată în considerare la 
configurarea structurilor de lucru și de participare. 

Pasul 1 cuprinde următoarele activități: 
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- Activitatea 1.1: Evaluarea competențelor și resurselor; 
- Activitatea 1.2: Crearea unei echipe interdepartamentală de bază; 
- Activitatea 1.3: Asigurarea asumării politice și instituționale; 
˗ Activitatea 1.4: Planificarea implicării actorilor locali și a cetățenilor. 

PASUL 2: STABILIREA STRUCTURII DE PLANIFICARE - Structura de planificare 
trebuie să fie definită astfel încât să adapteze dezvoltarea Planului de Mobilitate Urbană 
Durabilă situației locale. Acest lucru presupune includerea definiției ariei geografice. Alte 
aspecte importante sunt respectarea cerințelor legale de planificare și conectarea cu procesele 
de planificare din domeniile conexe. 

Pasul 2 cuprinde următoarele activități: 

- Activitatea 2.1: Evaluarea cerințelor de planificare și definirea ariei geografice; 
- Activitatea 2.2: Stabilirea legăturilor cu alte procese de planificare; 
- Activitatea 2.3: Agrearea calendarului și a planului de lucru; 
˗ Activitatea 2.4: Utilizarea consultanței externe. 

PASUL 3: ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE A MOBILITĂȚII - Ultima etapă în 
pregătirea corespunzătoare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă este analizarea situației 
existente a mobilității din oraș. Aceasta este o etapă importantă care asigură baza pentru 
elaborarea rațională și transparentă a strategiei. Înainte de a efectua analiza problemelor și a 
oportunităților în domeniul mobilității urbane, precum și a includerii cetățenilor în analiză, 
trebuie identificate surse de informații și date și ar trebui instituită cooperarea cu proprietarii 
de date. Obiectivul este de a avea o colectare a datelor axată și orientată către ținte, care include 
toate modurile de transport și obiectivele, precum și tendințele importante legate de mobilitate 
pentru întreaga zonă urbană funcțională. 

Pasul 3 cuprinde următoarele activități: 

- Activitatea 3.1: Identificarea surselor de informații și conlucrarea cu proprietarii de 
date; 

˗ Activitatea 3.2: Analiza problemelor și oportunităților tuturor modurilor de transport. 

PASUL 4: DEFINIREA SI EVALUAREA DE COMUN ACORD A SCENARIILOR - Pe 
baza analizei problemelor și oportunităților, se dezvoltată și discută diferite scenarii cu cetățenii 
și părțile interesate. Aceste scenarii ajută la îmbunătățirea înțelegerii în ceea ce privește 
mobilitatea urbană din viitor. Astfel, activitățile informează și inspiră dezvoltarea ulterioară a 
viziunii PMUD. 

Pasul 4 cuprinde următoarele activități: 

- Activitatea 4.1: Definirea posibilelor scenarii viitoare; 
˗ Activitatea 4.2: Discutați scenariile cu cetățenii și părțile interesate. 

PASUL 5: DEFINIREA VIZIUNII ȘI STRATEGIEI ÎMPREUNĂ CU PĂRȚILE 
INTERESATE - Dezvoltarea unei viziuni și a obiectivelor agreate în comun sunt pietrele de 
temelie ale fiecărui PMUD. Viziunea reprezintă descrierea calitativă importantă a viitorului 
dorit pentru oraș și a mobilității acestuia, detaliată apoi prin obiective concrete care indică tipul 
de schimbare vizat. Viziunea și obiectivele pot fi elemente de orientare numai dacă sunt 
acceptate pe scară largă de părțile interesate și cetățeni, prin urmare, este esențial procesul de 
co-creare și obținerea unei acceptări comune a lor. 
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Pasul 5 cuprinde următoarele activități: 

- Activitatea 5.1: Co-creare unei viziuni comune cu cetățenii și părțile interesate; 
˗ Activitatea 5.2: Agrearea obiectivelor care se adresează problemelor cheie și a tuturor 

modurilor de transport. 

PASUL 6: DEFINIREA ȚINTELOR ȘI INDICATORILOR - Pentru a face modificări 
propuse prin viziune și obiective măsurabile, se selectează un set adecvat de indicatori și ținte 
strategice. Scopul principal este definirea unui set care să fie fezabil, ambițios și consecvent 
reciproc, permițându-le părților implicate să monitorizeze progresul spre atingerea tuturor 
obiectivelor. 

Pasul 6 cuprinde următoarele activități: 

- Activitatea 6.1: Identificarea indicatorilor pentru toate obiectivele; 
˗ Activitatea 6.2: Agrearea țintelor măsurabile. 

PASUL 7: SELECTAREA PACHETELOR DE MĂSURI ÎMPREUNĂ CU PĂRȚILE 
INTERESATE - Dezvoltarea pachetelor de măsuri eficiente stă la baza Planificării Mobilității 
Urbane Durabile. Doar măsurile bine selectate asigură îndeplinirea obiectivelor și țintelor 
definite. Selecția se bazează pe discuțiile cu părțile interesate cheie, evaluează în mod 
transparent măsurile de fezabilitate și contribuția la obiective și ia în considerare experiența 
din alte locuri cu politici similare. Pentru a maximiza sinergiile și a ajuta la depășirea barierelor, 
se definesc pachete de măsuri integrate. Planificarea din timp a evaluării și monitorizării 
fiecărei măsuri (sau a pachetului de măsuri) oferă siguranța că sunt avute în vedere atunci când 
se discută mai târziu responsabilitățile și bugetele. 

Pasul 7 cuprinde următoarele activități: 

- Activitatea 7.1: Elaborarea și evaluarea unei liste lungi de măsuri cu ajutorul părților 
interesate;  

- Activitatea 7.2: Definirea pachetelor integrate de măsuri;  
˗ Activitatea 7.3: Planificarea monitorizării și evaluării măsurilor. 

PASUL 8: AGREAREA ACȚIUNILOR ȘI A RESPONSABILITĂȚILOR - În urma 
acordului privind „pachetele de măsuri”, planificarea operațională trebuie să împartă pachetele 
în acțiuni pentru departamentele și instituțiile responsabile de punerea în aplicare a acestora. 
Se agreează responsabilități clare, priorități de implementare și termene pe baza descrierilor 
detaliate ale acțiunilor și estimărilor de costurilor. Obiectivul principal al acestei etape este de 
a conveni asupra unui set susținut de acțiuni clar definite care ajută la atingerea viziunii și 
obiectivelor. 

Pasul 8 cuprinde următoarele activități: 

- Activitatea 8.1: Descrierea tuturor acțiunilor; 
- Activitatea 8.2: Identificarea surselor de finanțare și identificarea capacității de 

finanțare; 
- Activitatea 8.3: Agrearea priorităților, responsabilităților și a calendarului; 
˗ Activitatea 8.4: Garantarea sprijinului politic și public. 

PASUL 9: PREGĂTIREA ADOPTĂRII ȘI FINANȚĂRII PLANULUI - În acesta etapă 
sunt elaborate planurile financiare concrete, pe baza estimărilor realizate în etapele anterioare.  
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Pasul 9 cuprinde următoarele activități: 

- Activitatea 9.1: Elaborarea planurilor financiare și agrearea modului de distribuție a 
costurilor; 

˗ Activitatea 9.2: Finalizarea și asigurarea calității documentului “planul de mobilitate 
urbană durabilă”. 

PASUL 10: GESTIONAREA IMPLEMENTĂRII - După adoptarea PMUD, începe etapa 
de implementare. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este un document strategic, de aceea 
acesta oferă un cadru solid pentru aceste activități, dar nu specifică în detaliu modul în care se 
va implementa fiecare acțiune sau cum trebuie realizată achiziția. 

Pasul 10 cuprinde următoarele activități: 

- Activitatea 10.1: Coordonarea implementării acțiunilor; 
˗ Activitatea 10.2: Achiziția de bunuri și servicii. 

PASUL 11: MONITORIZAREA, ADAPTAREA ȘI COMUNICAREA - Monitorizarea 
continuă este o caracteristică principală a Planificării Mobilității Urbane Durabile, care crește 
eficiența procesului și contribuie la o calitate mai mare a implementării. Pentru a asigura o 
etapă de implementare reușită, trebuie setată o valoare de bază înainte și începută monitorizarea 
timpuriu pentru a putea reacționa corect la schimbări. Rezultatele monitorizării vor contribui 
la procesul de optimizare a implementării ulterioare și pot fi comunicate cetățenilor și părților 
interesate. 

Pasul 11 cuprinde următoarele activități: 

- Activitatea 11.1: Monitorizarea progresului și adaptarea planului; 
˗ Activitatea 11.2: Informarea și implicarea cetățenilor și părților interesate. 

PASUL 12: REVIZUIREA ȘI ÎNVĂȚAREA - Procesul PMUD reprezintă un ciclu, deoarece 
prezintă o dezvoltare continuă. Astfel, încheierea procesului reprezintă și începerea unui proces 
nou. 

Pasul 12 cuprinde următoarele activități: 

- Activitatea 12.1: Analiza reușitelor și eșecurilor; 
- Activitatea 12.2: Împărățirea rezultatelor și lecțiilor învățate; 
˗ Activitatea 12.3: Avutul în vedere al noilor provocărilor și soluțiile lor. 

1.1.2. Context național 

Realizarea Planului de Mobilitate Urbană pentru municipiul Edineț s-a efectuat cu aplicarea 
următorului suport legislativ și normativ din Republica Moldova: 

- Legea nr. 835/1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului; 
- Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova; 
- Hotărârea Guvernului nr. HG357/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului 

circulaţiei rutiere; 
- Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție; 
- Legea drumurilor nr. 509/1995; 
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- Hotărârea Guvernului nr. 1468/2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice 
naționale și locale din Republica Moldova;  

- NCM B.01.05:2019 Urbanism. Sistematizarea și amenajarea localităților urbane și 
rurale; 

- NCM D.02.01:2015 ”Proiectarea drumurilor publice”; 
- CP D.02.11-2014 ”Recomandări privind proiectarea străzilor și drumurilor din 

localități urbane și rurale”; 
- Ordin AND20/2001 – ”Instrucțiunile tehnice pentru recensăminte, măsurători, sondaje 

si anchete de circulație în localități și teritoriul de influență”; 
˗ STAS 10795/1-1995 - “Metode de investigare a circulației” și altele. 

Suplimentar contextului național din Republica Moldova a fost avut în vedere și contextul 
național din România, țară care a introdus în legislație conceptul și structura unui plan de 
mobilitate urbană, prin actualizarea Legii 350/2001 și a normelor metodologice pentru 
aplicarea acesteia.  

Legea nr. 190/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 7/2011 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, 
introduce noțiunea de Plan de mobilitate urbană (PMU). Acesta este definit ca ”instrumentul 
de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităților 
din zona periurbană cu nevoile de mobilitate și transport al persoanelor, bunurilor și 
mărfurilor”. În concluzie, după actualizarea și completarea Legii Nr. 350 din 6 iulie 2001, 
privind amenajarea teritoriului si urbanismul necesitatea realizării planurilor de mobilitate 
urbană este stipulată în articolul 46. 

Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de 
urbanism, asigură transpunerea recomandărilor din documentul european ”Orientări - 
Dezvoltarea și Implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă, Comisia Europeană 
(2014)” în legislația națională. Acesta stabilește în Secțiunea 4 etapele de realizare a PMU și 
principiile vizate în procesul de planificare (articol 15) și conținutul documentului (articol 16). 

În plus, România a fost singura țară din Uniunea Europeană care a experimentat în perioada de 
programare 2014-2020, prin crearea unei legături între eligibilitatea proiectelor de mobilitate 
finanțate prin Programul Operațional Regional și existența unui PMU ca document strategic 
care identifică prioritățile locale.  

1.1.3. Planul de mobilitate urbană al municipiului Edineț 

Planul de mobilitate urbană este un document strategic conceput pentru a satisface nevoia de 
mobilitate a oamenilor și companiilor în orașe, având ca efect creșterea calității vieții și 
creșterea economică inclusivă din punct de vedere social, contribuind în același timp la 
atingerea obiectivelor europene privind protecția mediului și utilizarea eficientă a resurselor. 

Planul introduce un model nou de planificare, concentrat pe oameni și nevoile acestora. Astfel 
se dorește dezvoltarea echilibrată a tuturor modalităților de transport și schimbare spre 
modalități de transport cu impact cât mai redus asupra mediului. Elaborarea se realizează în 
echipe interdisciplinare iar procesul de planificare vizează implicarea părților interesate printr-
o abordare participativă și transparentă. Se are în vedere monitorizarea și evaluarea regulată a 
impacturilor pentru a pune bazele unui proces de învățare și îmbunătățire a abordării. 
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Planul de Mobilitate Urbană stabilește o viziune de dezvoltare a transportului, într-un mod 
contextualizat fiecărei așezări urbane. Pentru îndeplinirea acesteia sunt stabilite o serie de 
obiective strategice, care acoperă următoarele domenii: accesibilitate, siguranță și securitate, 
protecția mediului, eficiență economică și îmbunătățirea calității vieții. 

Implementarea PMU va asigura punerea în aplicare a conceptelor europene de planificare și de 
management pentru mobilitatea urbană adaptate la condițiile specifice regiunii și include lista 
măsurilor/proiectelor de îmbunătățire a mobilității pe termen scurt, mediu și lung. 

Municipiul Edineț este centrul raionului Edineț, unul dintre cele 33 raioane administrative ale 
Republicii Moldova situate în Regiunea de Dezvoltare Nord. Municipiul se află într-o zonă cu 
potențial sporit de dezvoltare, la intersecția unor coridoare de transport naționale importante. 

Figura 1.2 Localizarea municipiului Edineț la nivelul raionului 

 
Sursă: Elaborată de consultant  

Planul de mobilitate urbană acoperă, din punct de vedere geografic, suprafață Municipiului 
Edineț, care include orașul Edineț și satele aparținătoare Alexăndreni și Gordineștii Noi. Aria 
de acoperire selectată este justificată de asigurarea integrării măsurilor și proiectelor pentru 
dezvoltarea transportului durabil cu celelalte direcții de dezvoltare pe plan local, stabilite în 
Planul Urbanistic General, elaborat în paralel. Astfel, se vor obține rezultate optime pentru 
obiectivele sociale, economice, de mediu, de creștere a siguranței și calității vieții locuitorilor 
și se va pune în valoare potențialul orașului pentru dezvoltare urbană inteligentă.  
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Figura 1.3 Aria de studiu a PMU Edineț 

 
Sursă: Elaborată de consultant  

1.2. Încadrarea în prevederile documentelor de planificare spaţială 
În elaborarea Planului de Mobilitate Urbană pentru municipiul Edineț s-au avut în vedere 
documentele de planificare spațială la nivel național și raional, dar și strategiile de dezvoltare 
regională la nivel național și la nivelul Regiunii Nord. 

Strategia Națională de Dezvoltare Regională 
Legea nr. 438-XVI din 28.12.2021, privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, 
definește strategia națională de dezvoltare regională ca ”principal document de planificare a 
dezvoltării regionale care reflectă politica naţională în domeniu şi introduce mecanismele 
naţionale ale acestei dezvoltări”. 

În elaborarea PMU s-au avut în vedere Strategia Națională de Dezvoltare Regională pentru 
perioada 2016-2020, dar si activitățile realizate pentru actualizarea acestei strategii pentru 
următoarea perioadă, 2021-2027.   

Conform strategiei, în Republica Moldova, politica de dezvoltare regională este orientată spre: 

- obţinerea unei dezvoltări social-economice echilibrate şi durabile pentru întregul nivel 
național; 

- reducerea dezechilibrelor de dezvoltare social-economică între regiuni şi în interiorul 
lor; 
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˗ consolidarea oportunităţilor financiare, instituţionale şi umane pentru dezvoltarea 
social-economică echilibrată a regiunilor. 

Strategia Națională de Dezvoltare Regională pentru perioada 2016-2020 stabilește obiectivul 
general: ”Dezvoltarea echilibrată și durabilă asigurată în toate regiunile de dezvoltare ale 
Republicii Moldova.” Obiectivul general este susținut prin 3 obiective specifice, care sunt 
detaliate suplimentar printr-un set de măsuri. Obiectivele specifice stabilite de strategie sunt: 

- Obiectivul specific nr. 1. Asigurarea accesului la servicii și utilități publice calitative; 
- Obiectivul specific nr. 2. Asigurarea creșterii economice sustenabile în regiuni; 
˗ Obiectivul specific nr. 3. îmbunătățirea guvernanței în domeniul dezvoltării regionale. 

Două măsuri cuprinse în strategie sunt relevante în procesul de elaborare a PMU Edineț Măsura 
1.1. Dezvoltarea infrastructurii de importanță regională și locală, care vizează printre altele 
sprijin pentru dezvoltarea portofoliului de proiecte privind drumurile regionale și locale, 
precum și Măsura 2.1. Conceptualizarea rețelei de centre urbane, care include activități pentru 
clarificarea conceptului de centre urbane cu potențial de dezvoltare economică competitivă, în 
vederea orientării proiectelor investiționale pentru consolidarea infrastructurii acestor centre 
urbane.   

În anul 2020 a fost aprobat Noul Concept (Paradigma) al Dezvoltării Regionale în Republica 
Moldova, în baza căruia a fost demarat procesul de elaborare a Strategiei Naționale de 
Dezvoltare Regională pentru perioada 2021-2027. Noul concept propune modificarea 
legislativă a definiției politicii de dezvoltarea regională, astfel: ”politica de dezvoltare 
regională reprezintă ansamblul instrumentelor și măsurilor pe care autoritățile administrației 
centrale și locale le iau într-un teritoriu regional în favoarea acțiunii de creștere a 
competitivității și dezvoltări durabile a fiecărei regiuni pentru creșterea calității vieții 
cetățenilor”6.  

În baza acestui concept, a fost elaborat draftul Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională a 
Republicii Moldova 2021 – 20277. Conform documentului draft, gradul scăzut de urbanizare 
(43%, cel mai scăzut de pe continentul European), precum și o arhitectură urbană extrem de 
fragilă, este factor cel mai important care compromite echilibrul dezvoltării teritoriale în țară. 
Una dintre provocările majore identificate în acest context vizează municipiul Edineț și anume, 
”lipsa unor orașe terțiare dinamice de mărime medie”. Pentru cele 6 municipii cu potențial de 
a deveni poli de creștere, printre care și municipiul Edineț, au fost identificate deficiențe de 
dezvoltare, necorespunzând criteriilor minime definite de lege pentru ca un oraș să dețină statut 
de municipiu. Principalele deficiențe identificate pentru municipiul Edinet, relevante în cadrul 
planului de mobilitate sunt: 

- calitatea nesatisfăcătoare a drumurilor locale; 

 

 
6  Noul Concept (Paradigma) al Dezvoltării Regionale în Republica Moldova,  
https://madrm.gov.md/sites/default/files/Documente%20atasate%20Advance%20Pagines/Noul%20concept%20
%28paradigm%C4%83%29%20a%20dezvolt%C4%83rii%20regionale%20%C3%AEn%20Republica%20Mold
ova.pdf  
7  Strategia Națională de Dezvoltare Regională a Republicii Moldova 2021 – 2027, draft, 
https://madrm.gov.md/sites/default/files/SNDR%202027%20draft%20230221.pdf  
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- lipsa unui serviciu local de transport public urban de calitate; 
˗ lipsa unei infrastructuri atractive de spații publice și facilități pentru a acoperi 

necesitățile de bază (odihnă, agrement, sport), ceea ce influențează calitatea vieții în 
municipiu. 

Strategia Națională de Dezvoltare Regională a Republicii Moldova 2021 – 2027 definește 
următorul obiectiv general: ”creșterea competitivității și dezvoltării durabile a fiecărei regiuni, 
ajustarea disparităților și creșterea calității vieții cetățenilor”. Acesta va fi susținut de 3 
obiective specifice, unul dintre ele producând efecte pentru sectorul mobilității urbane. 
Obiectivul Specific 1: Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă a regiunilor, prin 
Măsura 1.1: Consolidarea rolului și funcțiilor orașelor în calitate de motoare de creștere a 
competitivității regiunilor vizează îmbunătățirea calității drumurilor locale și înființarea 
serviciului local de transport public. 

Programul Național de dezvoltare a orașelor – poli de creștere în Republica Moldova8 
Programul Național de dezvoltare a orașelor – poli de creștere în Republica Moldova a fost 
aprobat în anul 2020 și elaborat pentru perioada 2021-2027. Acesta reprezintă documentul de 
politici publice pe termen mediu și are rolul de a susține accelerarea dezvoltării socio-
economice a 6 municipii – centre regionale din țară, în vederea transformării acestora în poli 
de creștere, capabili să susțină difuzia dezvoltării în zonele rurale din vecinătate. Municipiul 
Edineț face parte din cele 6 municipii vizate de Program.  

Obiectivul general al Programului Național este: ”Crearea în Republica Moldova a unei rețele 
de orașe – poli de creștere regională, atractive pentru locuitori, antreprenori și vizitatori care 
generează creștere, ocupare a forței de muncă și stimulează dezvoltarea zonelor teritoriale 
adiacente.” Acesta este susținut prin 4 obiective specifice: 

- O.S. 1: Îmbunătățirea mobilității și a calității infrastructurii de acces și a legăturilor 
acestora cu zonele înconjurătoare – vizează creșterea ponderii drumurilor locale cu o 
calitate îmbunătățită și asigurarea funcționării unor servicii atractive de transport public 
urban, cu o acoperire de 85% a fiecărui municipiu. 

- O.S. 2: Dezvoltarea și echiparea infrastructurilor și serviciilor de suport economic 
pentru a stimula competitivitatea – vizează îmbunătățiri de natură economică. 

- O.S. 3: Revitalizarea urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice – vizează 
asigurarea unei infrastructuri de spații publice îmbunătățite, inclusiv spații de recreere 
și complex sportiv. 

˗ O.S. 4: Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și rețelelor de utilități publice – 
vizează alte servicii publice în afara transportului. 

În cadrul documentului de politici publice a fost realizată analiza celor 6 municipii, inclusiv 
Edineț, din punct de vedere al cerințelor minime necesare pentru orașele care funcționează ca 
poli de creștere la nivel regional. Relevante pentru mobilitatea din municipiul sunt următoarele 
concluzii, la nivelul anului 2019: 

 

 
8 Programul Național de dezvoltare a orașelor – poli de creștere în Republica Moldova pentru perioada 2021-
2027, https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect15_.pdf  
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- Lungimea totală a drumurilor locale este de 82 km, iar ponderea drumurilor asfaltate, 
dintre acestea, este de 60%. Totuși, 84% din drumurile locale au o calitate 
nesatisfăcătoare. 

- Serviciul de transport public local este delegat operatorilor privați, care utilizează în 
mare parte vehicule cu grad sporit de uzură. Serviciul este realizat pe trasee cu o 
lungime de 9,4 km, operat cu 4 vehicule și a transportat 350,000 pasageri în 2019. 

˗ Pentru dezvoltarea serviciului de transport public modern, cu un grad sporit de calitate, 
se estimează un necesar de 3-5mln MDL. 

În vederea rezolvării problemelor identificate și pregătirii municipiului Edineț pentru a deveni 
motor de creștere economică la nivel regional și național, au fost identificate o serie de proiecte 
prioritare. În continuare sunt enumerate proiectele prioritare relevante pentru mobilitatea 
urbană, împreună cu indicatorii de evaluare corespunzători și bugetele estimate. 

Tabelul 1.1 Proiecte prioritare ce vizează sau influențează mobilitatea urbană a 
municipiului Edineț 

Proiect prioritar Cost estimativ Indicatorii de evaluare 

Reabilitarea infrastructurii drumurilor 90 mil MDL Modernizarea a minimum 9 km de 
drumuri locale 

Dezvoltarea sistemului de transport 
public urban (dotarea tehnică cu 
unități de transport ecologic) 

3 mil MDL 
Crearea serviciului local de transport 
public urban și dotarea acestuia cu 
minim 6 unități de transport noi. 

Amenajarea și revitalizarea zonei 
regionale de agrement a Parcului V. 
Alecsandri (40 ha cu 3 lacuri) 

18 mil MDL 
Lansarea zonei de agrement 
regionale ”Vasile Alecsandri” 

Complex sportiv multifuncțional 
modern de importanță regională (cu 
bazin de înot) 

50 mil MDL 
Construcția centrului sportiv 
multifuncțional regional 

Lucrări complexe de revitalizare 
urbană (centrul civic și cartierele 
blocurilor de locuințe) 

40 mil MDL 
Revitalizarea centrului civic urban și 
cartierelor de blocuri 

Sursă: Programul Național de dezvoltare a orașelor – poli de creștere în Republica Moldova 

Planul de Amenajare al Teritoriului Raional Edineț 
Planul de amenajare a teritoriului raionlui Edineț se comune din zece planșe care detaliază 
următoarele subiecte, ce vor fi explicate mai jos:  

- Încadrare la nivel național și European; 
- Structura utilizării teritoriului; 
- Populația, fondul locativ, servicii publice; 
- Turism; 
- Infrastructura de transport; 
- Rețeaua de distribuție a apei potabile; 
- Rețeaua de distribuție cu gaze; 
- Rețeaua de distribuție a energiei electrice; 
- Protecția civilă, situații excepționale; 
˗ Procese geologice periculoase. 
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În context European, Republica Moldova se află în partea estică, la limita Uniunii Europene. 
Raionul Edineț se află în partea de nord a Republicii Moldova și se învecinează la vest cu 
România, spre nord cu raioanele Briceni și Ocnița, spre est cu raionul Dondușeni și în sud cu 
raionul Rîșcani.  

În componența raionului Edineț, unitățile administrativ-teritoriale se compun din: 49 de 
localități dintre care 2 orașe și 30 de sate (comune). Municipiul Edineț este oraș-reședință de 
raion. Există un drum public național de importanță internațională ce străbate raionul de la sud 
la nord și anume M14. Acesta trece prin comuna Cupcini, municipiul Edineț și tangent la 
comuna Hlinaia în nord la ieșirea din raion.  

Drumul M14 funcționează o porțiune în dreptul municipiului Edineț ca șosea de centură 
parțială ocolind orașul prin vest. Raionul este bine conectat în special pe direcția nord-sud dar 
și spre est prin drumuri naționale. Conectivitatea între comunele raionului este asigurată printr-
o rețea complexă de drumuri locale.  

Din punct de vedere al utilizării terenurilor, în afara zonelor rezidențiale, se află livezi, vii 
păduri, terenuri arabile și pomicole. O particularitate este că, în sudul orașului Edineț, pe 
drumul național spre Cupcini, se află un poligon de deșeuri (Fabrica de zahăr). Ca suprafață 
cele mai întinse sunt pădurile și livezile, terenurile pomicole și viile având o proporție foarte 
mică în raion.  

La nivelul raionului, cel mai populat este orașul Edineț și împrejurimile și comuna Cupcini sale 
cu o densitate de 150-300 de oameni/km2.  Densitatea cea mai mică se găsește în comunele 
Alexeevca, Bădragii Vechi, Cepeleuți și Goleni 

În planurile realizate la nivelul raionului, se evidențiază variația distribuției populației la nivel 
teritorial. Cea mai mare concentrare a populației este în municipiul Edineț (cuprinsă între 
10,000 – 21,000 locuitori), fiind urmată de localități cu populație ridicată aflate în sudul 
municipiului Edineț (comunele Cupcini și Brătușeni, cu aproximativ 5.000-9.999 locuitori). 
Cele mai puțin populate sunt comunele Alexeevca, Constantinovca și Bădragii Vechi cu până 
la 100 de locuitori. 

Din punct de vedere al fondului locativ, densitatea construcțiilor variază între 0 și 38 
m2/locuitor și este bine distribuită relativ la distribuția populației în teritoriu și la dimensiunea 
acestuia. La nivelul dotării cu instalații edilitare, orașul Edineț este bine acoperit în ceea ce 
privește rețeaua de distribuție gaze (93%) dar este încă în dezvoltare a rețelelor de apă și 
canalizare cu o acoperire la momentul de față de doar 44%. La nivel raional, proporțional 
situația este asemănătoare, cu o acoperire destul de mare a distribuției de gaze în comunele 
aparținătoare și o acoperire medie spre slabă pentru distribuția de apă și canalizare.  

Dotările sociale sunt bine acoperitoare la nivel raional. În orașul Edineț există 4 licee, 4 
instituții preșcolare, 2 școli de arte și gimnaziu. Comunele mai mici care nu au licee pot genera 
deplasări către cele învecinate, care au liceu sau chiar către orașul Edineț. Alt obiectiv care 
generează deplasări este spitalul raional din municipiul Edineț care deservește tot raionul.  

Obiectivele turistice la nivelul raionului sunt biserici și mănăstiri, conace și monumente 
naturale (defileu și parc). Acestea generează deplasări interne în raion dar și externe din diverse 
părți ale țării și din străinătate. În acest sens, în planul de amenajare a teritoriului raional sunt 
cuprinse și două trasee turistice. Primul, străbate raionul din nord-vest spre sud-est de-a lungul 
drumului național M14 și trece prin Halina, Edineț, Cupcini. Al doilea traseu turistic străbate 
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partea vestică a raionului de la nord la sud și trece prin Trinca, Tîrnova, Burlănești, Bînzeni, 
Zăbriceni, Terebana și Cuconeștii Noi.  

Infrastructura de transport a raionului este susținută de un drum public național de importanță 
internațională (M14) care leagă raionul în sud de Bălți și Iași (RO) și în nord de Biceni, Lipcani 
și Chernivsti (U). Alte drumuri publice naționale de importanță regională străbat raionul și îl 
leagă de celelalte raioane (Dondușeni și Riscani). Conectivitatea între comunele raionului este 
realizată prin drumui publice locale cu suprafață rigidă în mare parte dar există și o proporție 
mai mică de drumuri publice locale fără suprafață rigidă care servesc drept legături secundare 
între comune și păduri, livezi sau alte obiective de interes local.  

Infrastructura de transport feroviar legă raionul spre est de restul țării,trece prin Cupcini și 
Parcova dar nu ajunge în municipiul Edineț.  

Figura 1.4 Infrastructura de transport, PATR 

 
Sursă: Planul de Amenajare al Teritoriului Raional  
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Localități conectate la apeduct sunt Edineț și Cupcini momentan, urmând să fie conectate și 
restul localităților, activitate planificată în două etape.Există două stații de distribuție a gazelor 
naturale – una la est de Edineț și una la est de Cupcini. Teritoriul raionului este bine acoperit 
de rețeaua de distribuție a gazelor naturale, fie că este vorba de înaltă presiune sau presiune 
medie. Distribuția de energie electrică este asigurată printr-o rețea complexă de linii de 
electricitate de 110Kw, 35 Kw și 10Kw cu stații de transformare în majoritatea comunelor.  

Din punct de vedere al siguranței populației există obiective cu pericol de explozie în raion dar 
sunt două unități de pompieri existente în Edineț și Cupcini, iar în Fetești e planificată a fi 
construită o unitate.  

Raionul are zona de mijloc, cea mai populată  cu o structură geologică compusă din focare de 
alunecări de teren  și versanți cu pericol de alunecări. Astfel este nevoie de o atenție sporită în 
construcții (inclusiv când vine vorba de infrastructura de transport) cu interes crescut către 
studiile geologice.  

1.3. Încadrarea în prevederile documentelor strategice sectoriale 

1.3.1. Nivelul național 

Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova9 
În anul 2015, Republica Moldova alături de alte 192 de state membre ONU, si-a asumat 
punerea în aplicare a Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030, un document foarte complex ce 
cuprinde 17 obiective generale și 169 de obiective specifice care vizează dezvoltarea 
economică, socială și de mediu. Pentru a face agenda semnificativă, fezabilă și eficientă a fost 
necesară adaptarea documentului ONU la particularitățile Republicii Moldova. În acest sens, 
pentru cele 17 obiective generale, au fost identificate obiectivele relevante și prioritare pentru 
țară și adaptate pentru a satisface specificul național. 

În baza raportului de adaptare a Agendei 2030, autoritățile relevante urmează să se implice în 
procesul de ajustare a documentelor de planificare strategică în linie cu recomandările primite 
ca urmare a procesului de adaptare. 

În cadrul Planului de  Mobilitate Urbană, cel mai relevant obiectiv al Agendei 2030 este 
”Obiectivul 11: Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fi e deschise 
tuturor, sigure, reziliente și durabile”. În faza inițială, Republica Moldova avea 2 ținte aliniate, 
4 ținte aliniate doar parțial și o țintă nealiniată. Țintele strâns corelate cu Obiectivele de 
Dezvoltare Durabilă (ODD) vizează: 

- 11.2 Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, 
accesibile și durabile pentru toți, îmbunătățirea siguranței rutiere, în special prin 
extinderea rețelelor de transport public, acordând o atenție deosebită nevoilor celor 
aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în etate. Acest 
obiectiv este integrat parțial în Strategia de transport și logistică pentru perioada 2014-
2023 și a fost integrat parțial în Strategia Moldova 2020. Principala diferență este dată 

 

 
9  Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova, 2017,  
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/adaptarea_agendei_2030_rom_0.pdf  
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de accentul acordat grupurilor vulnerabile, care se regăsește în Agenda 2030, dar nu 
sunt vizate explicit în strategiile naționale. 

˗ 11.6 Reducerea pe cap de locuitor a impactului negativ asupra mediului în orașe, 
inclusiv prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului și gestionării deșeurilor 
municipale și de alt tip. Acest obiectiv se corelează cu țintele stabilite de Strategia de 
mediu pentru anii 2014-2030, în ceea ce privește calitatea aerului, respectiv crearea 
unui sistem integrat de management al calității aerului, reducerea de poluanți a emisiilor 
în atmosferă cu 20% până în 2023 și a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Celelalte ținte relevante pentru mobilitatea urbană sunt: 

- 11.3 Consolidarea urbanizării incluzive și durabile și capacității pentru planificarea 
și gestionarea participativă, integrată și durabilă a așezărilor umane în toate țările 

˗ 11.7 Asigurarea accesului universal la spații verzi și publice sigure, incluzive și 
accesibile, în special pentru femei și copii, persoane în etate și cele cu dizabilități.  

În urma procesului de adaptare, elementele relevante pentru mobilitatea urbană din cadrul 
Obiectivul 11 au fost transpuse în contextul național astfel: 

- 11.2 Până în 2030, asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri 
echitabile, accesibile și durabile pentru toți, îmbunătățirea siguranței rutiere, în special 
prin extinderea rețelelor de transport public. 

- 11.3 Susținerea dezvoltării durabile a regiunilor, asigurarea unui sistem urban 
policentric și asigurarea localităților cu documentație de urbanism. 

- 11.6 Până în 2030, reducerea pe cap de locuitor a impactului negativ asupra mediului 
în orașe, inclusiv prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului și gestionării 
deșeurilor municipale și de alt tip. 

- 11.7 Până în 2030, asigurarea accesului universal la spații verzi și publice sigure, 
incluzive și accesibile. 

Analiza a evidențiat 2 ținte centrale pentru Republica Moldova, 11.2 ce vizează accesul la 
sisteme de transport sigure și 11.6 privind reducerea poluării aerului. Planul de Mobilitate 
Urbană are în vedere țintele naționalizate ale Agendei 2030 și va cuprinde propuneri pentru 
îmbunătățirea opțiunilor de transport atractive disponibile la nivelul municipiului, conlucrând 
la reducerea gazelor cu efect de seră. 

Strategia națională de dezvoltare ”Moldova 2030”10 
În iunie 2020 a fost aprobat proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de 
dezvoltare ”Moldova 2030”. Documentul strategic abrogă prin aprobarea sa strategia 
anterioară, ”Moldova 2020”.  

Strategia Moldova 2030 este un document de viziune strategică care stabilește direcția de 
dezvoltare a țării pentru următorii 10 ani, având ca scop major declarat sporirea în mod vizibil 
a calității vieții cetățenilor. Aceasta are la bază următoarea viziune de dezvoltare: ”până în anul 
2030 Republica Moldova va deveni o țară în care oamenii vor dori să trăiască, vor vedea 

 

 
10 https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/strategia_nationale_de_dezvoltare_moldova_2030-t.pdf  
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oportunități pentru dezvoltare individuală și de care își vor lega aspirațiile, o țară pe care 
părinții o vor vedea ca loc bun de trai și de dezvoltare pentru copiii lor”. 

Pentru îndeplinirea viziunii, strategia identifică 4 piloni de dezvoltare durabilă și stabilește 10 
obiective pe termen lung, după cum urmează: 

- Economie durabilă și incluzivă: 
o Obiectiv 1 - creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților 

economice; 
o Obiectiv 2 - creșterea accesului oamenilor la infrastructura fizică, utilitățile 

publice și condiții de locuit; 
o Obiectiv 3 - ameliorarea condițiilor de muncă și reducerea ocupării informale; 

- Capital uman și social robust: 
o Obiectiv 4 - garantarea educației de calitate pentru toți și promovarea 

oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții; 
o Obiectiv 5 - asigurarea dreptului fundamental la cea mai bună sănătate fizică și 

mintală; 
o Obiectiv 6 - sistem de protecție socială solid și incluziv; 
o Obiectiv 7 - asigurarea unui echilibru între muncă și familie; 

- Instituții oneste și eficiente: 
o Obiectiv 8 - asigurarea unei guvernări eficiente și incluzive și a supremației legi; 
o Obiectiv 9 - promovarea unei societăți pașnice, sigure și incluzive; 

- Mediul ambiant sănătos: 
o Obiectiv 10 - asigurarea dreptului fundamental la un mediu sănătos și sigur. 

În cadrul Obiectivului 2 - creșterea accesului oamenilor la infrastructura fizică, utilitățile 
publice și condiții de locuit, sunt identificate viziunea strategică specifică și acțiuni prioritare. 
Obiectivul 2 are ca scop creșterea accesului oamenilor la surse sigure de apă, energie, sisteme 
de canalizare, infrastructura rutieră și infrastructura tehnologiei informației. Pentru sectorul 
transporturilor aceasta presupune: 

- dezvoltarea infrastructurii de calitate, fiabile, durabile și reziliente în întreaga țară 
pentru a susține dezvoltarea economică și creșterea calității vieții; 

˗ asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și 
durabile pentru toți, și îmbunătățirea siguranței rutiere, în special prin extinderea 
rețelelor de transport public. 

Strategia de transport şi logistică pe anii 2013-202211 
Strategia de transport şi logistică pe anii 2013-2022 a Republicii Moldova este principalul 
document strategic sectorial print care s-a evaluat sectorul transporturilor și au fost identificate 
prioritățile de investiții din ultimii ani. Strategia vizează toate formele de transport național, 
inclusiv calitatea infrastructurilor de transport, transportul rutier și cel feroviar, 
aeroporturile/transportul aerian, porturile şi transportul maritim/naval intern.  În plus, strategia 
cuprinde și componenta logistică, în vederea facilitării comerţului, soluţionării problemelor 

 

 
11 Strategia de transport şi logistică pe anii 2013-2022 



	 	

	

30	

 

vamale şi de trecere a frontierei. În elaborarea strategiei au fost menținute elemente cheie din 
strategia anterioară (pentru perioada 2008-2017) precum reabilitarea și întreținerea rețelei 
rutiere de bază. 

Scopul strategiei este de a transforma sectorul de transport și logistică într-un factor care susține 
dezvoltarea economiei țării și a comerțului de export. Obiectivul general al strategiei este 
obținerea unui ”sistem de transport şi logistică eficient care susţine necesităţile cetăţenilor 
pentru mobilitate şi care facilitează comerţul pe pieţele internă şi internaţională, şi sporirea 
rolului pe care Republica Moldova îl are în calitate de legătură între statele UE şi CSI”. 

Obiectivul general este susținut prin 3 obiective specifice: 

- crearea unui mediu legal, instituţional şi adecvat pentru ca sectorul de transport şi 
logistică să faciliteze dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova; 

- asigurarea unui cadru ce-ar permite fiecărui tip de transport să contribuie la dezvoltarea 
economică a Republicii Moldova, orientată spre dezvoltarea comerţului exterior; 

˗ asigurarea transparenţei deciziilor cu privire la investiţiile şi cheltuielile de 
infrastructură, şi stabilirea bazei pentru încheierea unor acorduri cu partenerii externi ai 
Moldovei, cum ar fi instituţiile financiare internaţionale şi comunitatea de donatori. 

În cadrul Strategiei de transport şi logistică pe anii 2013-2022 au fost realizate prognoze pentru 
estimarea volumelor de trafic rutier la nivel național în anul 2022. Drumurile naționale care 
traversează municipiul Edineț au fost evaluate cu o capacitate de trecere medie, pe axa nord-
sud fiind cuprinsă între 50-70%, iar pe axa est-vest mai mică de 30%, după cum se remarcă în 
imaginea de mai jos. 
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Figura 1.5 Distribuția estimativă a traficului, anul 2022 

 
Sursă: Strategia de transport şi logistică pe anii 2013-2022 

După cum se observă în imaginea de mai jos, Municipiul Edineț se află pe la intersecția unor 
drumuri incluse în rețeaua rutieră prioritară, dar este deservit și de alte drumuri naționale.  
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Figura 1.6 Rețeaua rutieră națională, cu evidențierea rețelei prioritare 

 
Sursă: Strategia de transport şi logistică pe anii 2013-2022 

Strategia de transport şi logistică pe anii 2013-2022 propune proiecte ce vizează sectorul rutier, 
feroviar, naval, aerian și vamal. Dintre acestea, municipiul Edineț este influențat de 
implementarea a 3 proiecte rutiere de reabilitare. Acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos.  

Tabelul 1.2 Proiecte prioritare pentru sectorul rutier, care au influență asupra 
municipiului Edineț 

Proiect prioritar Cost estimativ Tip intervenție 
M14: Edineţ – Bălţi (km 655 – km 725) 58 mil EUR Reabilitare 
M14: Criva – Edineţ (km 591 – km 655) 43 mil EUR Reabilitare 
R8: Otaci – Edineţ (km 0 – km 56) 27,6 mil EUR Reabilitare 

Sursă: Strategia de transport şi logistică pe anii 2013-2022 

1.3.2. Nivelul regional 

Program Regional Sectorial în domeniul infrastructurii Drumurilor Regionale și Locale 
pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, 2015 
Scopul elaborării Programului Regional Sectorial este acela de a stabili direcţiile de dezvoltare 
a infrastructurii drumurilor regionale şi locale în Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN), pentru 
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orizontul de planificare de 6 ani (2015-2020). Obiectivul general al acestui document îl 
constituie asigurarea în regiuni a unei conectivităţi rutiere durabile, în condiții de siguranță și 
cost eficiente pe tot parcursul anului. 

Viziunea acestei strategii este: „Sectorul drumurilor locale şi regionale va deveni o 
infrastructură rutieră modernă oferind un sistem de transport eficient şi durabil, care va 
asigura accesibilitatea şi conectivitatea regională, condiţii de trafic sigure şi confortabile, 
contribuind la o dezvoltare socio-economică echilibrată a Regiunii de Dezvoltare Nord, cu un 
impact redus asupra mediului". 

Obiectivul general al programului este ”asigurarea în regiuni a unei conectivităţi rutiere 
durabile, în condiții de siguranță şi cost-eficiente pe tot parcursul anului, pentru a sprijini 
dezvoltarea regională şi creșterea bunăstării populaţiei” și în plus este asumată ținta de reduce 
numărul de decese cauzate de accidente rutiere la 1.000.000 de locuitori cu 50%, de la 120 în 
2010 la 60 în 2020. 

Obiective specifice și acțiunile recomandate:  

- Obiectiv specific 1: Reabilitarea şi asigurarea ciclului complet de întreţinere a circa 450 
km de drumuri în Regiune de Dezvoltare Nord până în 2020 

o 1.1. Îmbunătățirea datelor de bază pentru planificarea și programarea 
Drumurilor Regionale şi Locale și elaborarea și aplicarea Sistemului de 
Gestionare a Activelor Rutiere; 

o 1.2. Completarea Sistemului de Gestionare a Activelor Rutiere cu date privind 
progresele realizate în reabilitarea Drumurilor Regionale şi Locale; 

o 1.3. Planificarea corespunzătoare pentru reabilitarea Drumurilor Regionale şi 
Locale 

o 1.4. Asigurarea finanțării suficiente pentru reabilitarea și întreținerea 
Drumurilor Regionale şi Locale 

o 1.5. Sporirea măsurilor de salvgardare privind aspectele de mediu și sociale în 
sectorul Drumuri Regionale şi Locale 

o 1.6. Creșterea gradului de conștientizare și încadrarea aspectelor de gen în 
sectorul Drumuri Regionale şi Locale 

- Obiectiv specific 2: Crearea capacităţilor instituţionale (personal, sisteme) la nivel de 
administraţia publică locală pentru întreținerea drumurilor aflate în gestiunea acestora;  

- Obiectiv specific 3: Integrarea siguranței rutiere la etapa de proiectare, exploatare și 
întreținere a drumurilor locale, pentru obținerea unui punctaj iRAP  (Programul 
Internaţional de Evaluare a Drumurilor)de 3 stele după reconstrucție: 

o 3.1. Reducerea numărului de accidente rutiere prin implementarea măsurilor de 
îmbunătățire a siguranței. 

Prin acest document sunt propuse pentru modernizare 9 coridoare din Regiunea de Dezvoltare 
Nord, dintre care, coridoarele 1 și 2 sunt în raionul Edineț. Acestea însumează un total de 84,5 
km de drum propus pentru modernizare conform figurilor de mai jos.  
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Figura 1.7 Coridor 1 – Regiune de Dezvoltare Nord, M14 – Alexăndreni – Bădragii 
Vechi – Lopatnic – M14 cu lungime totală 53,8 km 

 
Sursă: Program Regional Sectorial în domeniul infrastructurii Drumurilor Regionale și 

Locale pentru Regiunea de Dezvoltare Nord 

Figura 1.8 Coridor 2 – Regiune de Dezvoltare Nord, M14 – Hlinaia – Corestăuţi – 
Halahora de Sus – M14 cu lungime totală 30,7  km 

 
Sursă: Program Regional Sectorial în domeniul infrastructurii Drumurilor Regionale și 

Locale pentru Regiunea de Dezvoltare Nord 
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Strategia de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020 
Strategia de Dezvoltare Regională (SDR) pentru Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) este  un 
document de politici pe termen mediu (2016-2020) elaborat în baza prevederilor legislației în 
vigoare a Republicii Moldova și este corelată cu principalele documente de politici în domeniul 
dezvoltării regionale: 

- Strategia Națională de Dezvoltare a Republicii Moldova (SND) 2012-2020; 
- Strategia Națională de Dezvoltare Regională (SNDR) 2016-2020; 
˗ Strategiile sectoriale din domeniile prioritare ale dezvoltării regionale. 

Strategia de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020 își propune ca obiectiv general: Cooperare 
pentru dezvoltare echilibrată și durabilă a Regiunii de Dezvoltare Nord. Obiectivele specifice 
sunt:  

- O.S. 1 - Accesul asigurat la servicii și utilități publice calitative;  
- O.S. 2 - Creștere economică sustenabilă în RDN; 
˗ O.S. 3 - Guvernanță îmbunătățită în domeniul dezvoltării regionale. 

Impactul dorit în urma realizării obiectivelor ar fi: îmbunătățirea nivelului de trai al populației 
din regiune, diminuarea disparităților regionale și diminuarea procesului de migrație.  

Dintre obiectivele specifice, primul are legătura cea mai strânsă cu dezvoltarea infrastructurii 
de transport și a fost considerat imperativ. Fiind un obiectiv care solicită foarte multe resurse, 
participarea activă a autorităților locale este încurajată.  

Obiectivul specific 1 este susținut prin trei măsuri: 

- Măsura 1.1. Dezvoltarea infrastructurii de importanță regională și locală; 
- Măsura 1.2. Optimizarea serviciilor publice în domeniul salubrității (MDS) și furnizării 

apei și serviciilor de canalizare (AAC); 
˗ Măsura 1.3. Promovarea eficienței energetice 

Dintre acestea, măsura 1.1. are cel mai mare impact asupra mobilității din regiune, fiind direct 
responsabilă pentru modernizarea și dezvoltarea  infrastructurii fizice de transport. 

În plus, prin măsurile sale, Obiectivul specific 2 are impact indirect asupra mobilității în 
regiune, acestea  stimulând consolidarea centrelor urbane ca poli de creștere economică ceea 
ce va genera mai multe deplasări și conexiuni între localități. 
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Figura 1.9 Rețeaua de căi rutiere și rețeaua de căi ferate (prognoză 2020) 

  
Sursă: Strategia de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020 

Proiectele la nivel regional, nu vizează în mod specific raionul Edineț dar se face referire la 
mobilitatea în regiune prin proiecte ce stimulează mobilitatea la nivel regional dar și local. 

1.3.3. Nivelul raional 

Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a Raionului Edineț pe Perioada 2021-2025 
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Edineţ a fost elaborată, ţinându-se cont 
de o serie de documente, de politici şi de programare de dezvoltare locală, regională, naţională 
şi internaţională: 

- Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Edineţ (2016-2020); 
- Strategia de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020; 
- Strategia Naţională de Dezvoltare Regională 2016-2020; 
- Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2030”; 
- Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”; 
˗ Strategia Europa 2020. 

Prima parte a strategiei conține o analiză socio-economică extensivă și nu numai, din care 
adunăm informații și date relevante pentru documentul de față pe care le enumerăm mai jos 
prin citări și preluări de scheme și tabele importante în procesul de colectare a datelor pentru 
mobilitatea urbană.  
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Importante pentru prezentul document sunt datele despre funcțiunea terenului. Astfel se 
observă o proporție preponderentă de terenuri agricole pe teritoriul municipiului (63,4%), dar 
în comparație, o proporție scăzută a construcțiilor (3,52%) și drumurilor (2%). 

Figura 1.10 Distribuirea intravilanului pe diferite categorii de terenuri 

 
Sursă: Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a Raionului Edineț pe Perioada 2021-2025, 

Direcţia Agricultură, Relaţii Funciare şi Cadastru 

Investițiile alocate de Consiliul raional Edineț în perioada 2016-2019 sunt proporționale cu 
utilizarea terenurilor, astfel mașinile și utilajele pentru terenuri agricole acoperă cea mai mare 
proporție din investiții. Este important de notat și faptul să au fost făcute investiții în mijloace 
de transport.   

Figura 1.11 Volume de investiții alocate pentru renovări capitale, mii. MDL 

 
Sursă: Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a Raionului Edineț pe Perioada 2021-2025, 

Rapoartele Consiliului raional Edineţ 

Conform strategiei, lungimea totală a drumurilor publice construite în orașul Edineț, în anul 
2019, este de 152,29 km. Municipiul Edineț se află pe traseul internațional M-14 Odesa-
Chișinău-Brest. Centura ocolitoare a orașului, de pe acest traseu este de 13,15 km. Este 
menționat în strategie că 100% din iluminatul drumurilor publice din municipiul Edineț se 
efectuează cu corpuri LED. 

Dintre drumurile publice gestionate de Consiliul raional Edineț sunt de interes pentru 
mobilitatea urbană din municipiul Edineț următoarele, pentru care sunt prezentate mai jos 
caracteristicele principale:  

- L45-M14 drumul de acces spre aeroportul Edineț, are o lungime de 1,31 km cu structura 
din beton asfaltic pe toată lungimea lui; 
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- L45.1 drumul de acces spre satul  Gordineștii Noi, are o lungime de 0,8 km cu structura 
din beton asfaltic pe toată lungimea lui; 

- L51 drumul de acces spre satul Alexăndreni, are o lungime de 2,76 km cu structura din 
beton asfaltic pe toată lungimea lui; 

Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a Raionului Edineț pe Perioada 2021-2025 își 
propune modernizarea continuă a raionului și dezvoltarea potențialului investițional, industrial 
și inovațional. Pentru îndeplinirea strategiei sunt stabilite 6 direcții strategice fiecare cu 
obiectivele sale specifice dintre care le enumerăm mai jos pe cele care vizează domeniul 
mobilității urbane:  

- O.S.2. Reabilitarea infrastructurii de bază și asigurarea eficienței energetice în scopul 
furnizării unor servicii de calitate: 
- O.S. 2.1. Renovarea infrastructurii drumurilor raionale; 
- O.S. 2.2. Aprovizionarea locuitorilor raionului Edineț cu apă potabilă de calitate și 

servicii de sanitație; 
- O.S. 2.3. Managementul deșeurilor și substanțelor chimice; 
˗ O.S. 2.4. Creșterea eficienței energetice și dezvoltarea durabilă a sectorului 

energetic.  

1.4. Preluarea prevederilor privind dezvoltarea economică, socială şi 
de cadru natural din documentele de planificare ale UAT-urilor 

Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a Municipiului Edineț pentru Perioada 2020-
2025 
Scopul documentului este evaluarea situaţiei curente din Municipiul Edineț în vederea stabilirii 
direcțiilor principale de dezvoltare pentru oraș și a priorităților de investiții, până în anul 2025. 

Strategia de dezvoltare socio-economică integrată a municipiului Edineț a fost elaborată în 
contextul următoarelor documente strategice, la nivel național, dar și european:  

- Strategia de Dezvoltare Regională Nord (2016-2020);   
- Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2020”; 
- Proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare ”Moldova 2030”; 
- Strategii sectoriale de dezvoltare:  

o Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030,  
o Strategia Sectorială de Cheltuieli în domeniul energetic 2014-2020,  
o Strategia Sectorială de dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii 2012-2020,  
o Strategia de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural din Moldova 2014-

2020, și altele.  
˗ Documente internaționale: Strategia Europa 2020, Strategia de Dezvoltare Durabila a 

Uniunii Europene revizuită (2006), Agenda 21. 

Strategia este construită pe 5 direcții strategice, fiecare cu obiectivele sale specifice. Sunt 
prezentate în continuare propunerile relevane pentru mobilitatea urbană:  

- Direcția strategica 1. Reabilitarea infrastructurii de bază axată pe principiul SMART și 
asigurarea eficienței energetice diversificate în scopul furnizării unor servicii continui 
și de calitate. 
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- Obiectiv specific 1.1. Renovarea infrastructurii drumurilor locale, extinderea 
serviciului de transport public și iluminatul stradal;  

- Obiectiv specific 1.2. Modernizarea și extinderea serviciului de salubrizare și 
eficientizarea implementării managementului deșeurilor solide;  

- Obiectiv specific 1.3. Creșterea eficienței energetice și dezvoltarea durabilă a 
sectorului energetic;  

˗ Obiectiv specific 1.4. Asigurarea populației cu serviciu public calitativ și eficient 
de aprovizionare cu apă și canalizare.  

Planul de mobilitate urbană durabilă al municipiului Edineț ține cont de prioritățile stabilite în 
cadrul strategiei, precum și de proiectele identificate pentru împlinirea obiectivelor. Proiectele 
prezentate mai jos sunt prevăzute a fi finanțate din bugetul local, cel național sau cu susținerea 
donatorilor internaționali: 

- 1.1.1. Reabilitarea și construcția a 30 km de drum 
- 1.1.2. Amenajarea și reabilitarea drumurilor de acces spre blocurile locative 
- 1.1.3. Reabilitarea și construcția trotuarelor în oraș 
- 1.1.4. Amenajarea parcărilor auto în zona centrală a orașului 
- 1.1.5. Modernizarea sistemului de informare şi siguranţă în traficul rutier 

o Instalarea a 3 semafoare moderne adaptate pentru persoane cu disabilităţi 
o Instalarea camerelor video pentru supraveghere şi monitorizare;  
o Instalarea indicatoarelor stradale de orientare;  

- 1.1.6. Instalarea pilonilor pentru iluminatulul stradal la trecerile de pietoni 
- 1.1.7. Îmbunătățirea și extinderea căilor de acces pentru persoane la cărucior 
- 1.1.8. Crearea serviciului de transport public-privat SMART 
- 1.1.9. Extinderea iluminatului stradal, 35 km 
- 1.1.10. Extinderea pistelor și a parcărilor pentru cicliști 
- 1.2.3. Reînnoirea bazei tehnico-materiale și de autospeciale a serviciului de salubrizare 
˗ 1.2.6. Realizarea unui sistem regional de management al deșeurilor solide: colectare 

selectivă, transportare, valorificare, depozitare. 

Program de Revitalizare Urbană Municipiul Edineț, 2019 
Acest document strategic a fost realizat la un moment în care municipiul Edineț nu avea un 
Plan Urbanistic General (PUG) și nici regulamentul aferent acestuia și prevede ca viitorul PUG 
să țină cont de respectivul document.  

Baza de elaborare a Programului de Revitalizare Urbană Municipiul Edineț este în acord cu 
Liniile Directoare privind revitalizarea urbană pe plan național, document elaborat de 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și se așează 
pe trei dimensiuni importante:  

- Dimensiunea economică a revitalizării; 
- Dimensiunea fizică a revitalizării – presupune crearea de noi facilități în reabilitarea 

spațiilor publice;  
˗ Dimensiunea socială a revitalizării.  
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Figura 1.12 Delimitarea zonelor municipiului  Edineț 

 
Sursă: Program de Revitalizare Urbană Municipiul Edineț, 2019 

În ceea ce privește transportul în comun, în Edineț documentul identifică 2 rute care conectează 
zonele Mendeleev, Dumbravei și Veche. Traseul total al ambelor rute este de 9.4 km, cu 12 
opriri. 

Figura 1.13 Rețeaua de transport public a municipiului  Edineț, 2019 

 
Sursă: Program de Revitalizare Urbană Municipiul Edineț, 2019  
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Obiectivul general al PRU Edineț este ”Locuitorii zonei Mendeleev creează o comunitate 
incluzivă, puternică și sănătoasă fiind mândri de locul în care trăiesc”. Obiectivul care face 
referire la mobilitate în mod direct este: Sporirea siguranței accesului către spațiile și 
instituțiile publice din zonă. Celelalte obiective ale Programului de Revitalizare Urbană a 
Municipiului Edineț sunt doar tangente cu domeniul mobilității.  

Documentul prezintă și o listă de proiecte, cele relevante pentru mobilitate sunt: 

- Siguranța pietonilor la punctele de acces către instituțiile educaționale din zonă; 
˗ Modernizarea și reamenajarea stațiilor de oprire din zonă (pentru transportul în comun). 

2. Analiza situaţiei existente 

2.1. Procesul de colectare a datelor 
Activitatea de colectare a datelor pentru PMU al Municipiului Edineț a presupus realizarea 
unor cercetări de teren care să surprindă situația actuală și principalele tendințe privind 
mobilitatea și comportamentul de deplasare. 

Astfel, activitatea de colectare a datelor necesare elaborării PMU, inclusiv pentru partea de 
modelare a transporturilor, a inclus următoarele: 

- Analiza documentelor existente la nivel local, raional, regional și național, prezentate 
în capitolele 1.2, 1.3 și 1.4, precum și a datelor disponibile la instituțiile publice de pe 
plan local; 

- Anchete la domiciliu (interviurilor la domiciliu) și date generale privind 
comportamentul de deplasare: scopul călătoriei, frecvența călătoriilor, originea și 
destinația călătoriei, modul de transport utilizat, durata călătoriei; cuprinse în Sondaj 
privind comportamentul de deplasare, PMU Edineț 2021;  

- Recensăminte de trafic, realizate în 6 puncte de înregistrare și cuprinse în Studiu de 
trafic, PMU Edineț 2021.  

De asemenea, pentru realizarea, calibrarea și validarea calculelor pentru modelarea 
transporturilor pentru Municipiul Edineț, precum și a realizării estimărilor privind traficul din 
municipiu pentru anii de prognoză 2027 și 2035, au fost utilizate date statistice, referitoare la: 

- Date socio-demografice: repartiția populației pe străzi/cartiere; 
- Prognoză pricind evoluția populației în municipiu, elaborată în cadrul PUG Edineț 2021 
- Date privind infrastructura rutieră 

• Hartă 
• Normative privind clasificarea și conformarea rețelelor de drumuri și capacitatea de 

circulație  
- Date privind transportul în comun la nivel local și interurban: 

• Rute acoperite de transportul public  
• Orare de circulație 

Suplimentar, prin coordonarea cu procesul de elaborare a Planului Urbanistic General, s-a ținut 
cont de o parte din informațiile elaborate în faza studiilor de fundamentare, și anume: 

- Studiu de Fundamentare Volumul 1: Demografie și Prognoze Demografice, PUG 
Edineț 2021 
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˗ Sondajul opiniei publice a locuitorilor mun. Edineț privind situația curentă și prioritățile 
de dezvoltare urbană, PUG Edineț 2021. 

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

2.2.1. Nivelul regional și raional 

Raionul Edineţ este unul dintre cele 32 raioane administrative ale Republicii Moldova, 
amplasat pe o suprafaţa totală a teritoriului de 932,91km2. Raionul face parte din Regiunea de 
Dezvoltare Nord (RDN). În contextul naţional şi regional, Edineț este potenţial pol de creştere 
economică, în cadrul acestei regiuni. 

Din punct de vedere al amplasării geografice, raionul Edineţ se situează în partea de nord-vest 
a Republicii Moldova. Limitele administrative ale raionului, sunt date de: raionul Briceni în 
partea de nord-vest, raionul Ocniţa în nord, raionul Donduşeni în est, raionul Râşcani în sud și 
de râul Prut în vest, la granița cu România. De asemenea, raionul Edineţ se află la intersecţia a 
două coridoare de transport, importante pentru dezvoltarea economică a regiunii. 

Conform statisticilor oficiale, din 2019, populaţia raionului este de 79,160  locuitori. Din aceste 
date oficiale putem face o dezagregare pe sexe și în funcție de reședință (urbană sau rurală). 

Tabelul 2.1 Populația raionului Edineș, 2019 

Total Urban Rural 
Total Barbați  Femei Total Barbați Femei Total Barbați Femei 

79160 37658 41502 25774 12011 13763 53386 25647 27739 
Sursă: Biroul National de Statistica 

Putem concluziona că populația este predominant rurală iar proporția femeilor este mai 
însemnată. Comparând piramida vârstelor la nivel național cu piramida vârstelor la nivelul 
raionului, putem observa că distribuția populației este mult mai uniformă la nivelul raionului 
Edineț. Acest lucru poate avea un impact pozitiv asupra economiei la nivel local având în 
vedere o populație activă compactă.  

Figura 2.1 Comparație între piramida vârstelor la nivel național cu populația la nivel 
raional 
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Sursă: Biroul National de Statistica 

La nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord, Edineț este al 7-lea raion ca număr de locuitori. 
Tendința populației pentru raionul Edineț este ușor descrescătoare ceea ce este în acord cu 
majoritatea raioanelor din regiune care au avut tendință descrescătoare în ultimii zece ani. 
Singurul cu tendință crescătoare din punct de vedere al populației este municipiul Bălți. 
Migraţia internă este greu de urmărit, dar din datele statistice pe perioada 2017-2019 în raionul 
Edineț se observă un spor de creştere continuă a emigrării locuitorilor raionului. În concluzie, 
demografia raionului Edineț prezintă o tendință descrescătoare, din varii motive, fie migrație 
fie alți indicatori demografici dar comparativ cu media regiunii de dezvoltare reprezintă o 
medie cu tendințe proporționale cu raioane similare din regiune.  

Figura 2.2 Evoluția populației în ultimii 10 ani, în Regiunea de Dezvoltare Nord 

 

Sursă: Biroul National de Statistica 

În contextul socio-economic național, Regiunea de Dezvoltare Nord se plasează a doua după 
Municipiul Chișinău în ceea ce privește PIB-ul. Tendința, în ultimii ani în care sunt disponibile 
date, este crescătoare. Acest lucru aduce și raionul Edineț într-o poziție competitivă deoarece 
face parte din a doua regiune ca nivel al PIB-ului, cu tendință de creștere la nivel național dar 
și regional.  
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Figura 2.3 Produsul intern brut regional, mii MDL 2013-2018 

 
Sursă: Biroul National de Statistica 

Raionul Edineț are ca principale activități economice agricultura și industria dar se remarcă și 
activități economice precum comerțul, serviciile și turismul. Raionul este considerat pol de 
creștere economică motiv pentru care creșterea industrială este încurajată de majoritatea 
strategiilor la nivel național, regional și local.  

Figura 2.4 Produsul Intern Brut pe Activitati economice – la nivel regional și național 

 
Sursă: Biroul National de Statistica 

Chiar și la nivel regional, agricultura și industria au un rol foarte însemnat în economia regiunii 
de nord. Comparând cu nivelul național, agricultura în regiune este una dintre cele mai 
extensive activități economice. 

Așa cum am remarcat deja, majoritatea populației raionului trăiește în mediul rural, astfel, 
agricultura rămâne una dintre activitățile principale ale raionului, având mult potențial datorită 
calității solului și al factorilor de climă. În raionul Edineț se practică agricultură mixtă pe o 
suprafaţă totală a terenurilor agricole de 69,530 ha, din care teren arabil 53,832 ha, plantaţii 
multianuale 4,521 ha (livezi 4376,6 ha şi vii 3,94 ha.). 

Turismul, o altă componentă importantă a economiei locale dar și naționale se bazează pe o 
serie de atracții naturale (defilee, parcuri), biserici, conace și alt fel de monumente.  

Serviciile și comerțul la nivel raional sunt cuprinse din: 6 sucursale de bănci, 3 asociații de 
economii și împrumuturi, peste 600 de unități de comerț cu amănuntul, 4 piețe agroalimentare, 
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31 de unități de alimentație publică, 32 unități deservire publică (frizerii, băi, etc.) și 3 
hoteluri12. 

2.2.2. Nivelul local 

La nivel local, tendința populației în ultimii 10 ani este de descreștere. Acest lucru este 
proporțional totuși cu tendința națională și a regiunii de dezvoltare nord, ceea ce denotă o 
incidență a proceselor demografice din republică asupra celor din teritoriu. Se observă totuși 
din datele statistice oficiale că orașul Edineț și-a menținut populația stabilă în comparație cu 
satele și comunele din raion unde declinul demografic este mult mai evident. Acest lucru poate 
să aibă legătură și cu migrația către oraș sau în afara raionului sau a țării.  

Figura 2.5 Populația stabilă - tendința de creștere pe ani 

 
Sursă: Biroul National de Statistica 

Din datele oficiale în 2021, municipiul Edineț are o populație de 17,698 de locuitori iar satele 
din componența municipiului Alexăndreni și Gordineştii Noi au o populație de  1,260 locuitori 
și respectiv 304 locuitori.  

Tabelul 2.2 Populația municipiului Edineț pe grupe de vârstă, 2021 

Denumirea UAT Total 
populatie 0-14   0-3 3-6 3-7 7-16 15-

57/62 
58/63 

+ 
mun. Edineţ 17698 2738 781 801 1011 1773 11186 3774 

s. Alexăndreni 1260 186 49 57 67 117 754 320 
s. Gordineştii Noi 304 47 14 16 24 34 187 70 

Sursă: Date furniate de Primăria Municipiului Edineț 

 

 
12 Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Edineț 2021-2025 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total Republica Moldova 0,00% -0,11% -0,09% -0,03% 0,00% -0,05% -0,07% -0,06% -0,06% -0,10% -0,14%
raionul Edineț 0,00% -0,36% -0,48% -0,48% -0,48% -0,61% -0,49% -0,62% -0,50% -0,75% -0,63%
orașul Edineț 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
raionul Edineț - sate (comune) 0,00% -0,52% -0,70% -0,70% -0,71% -0,89% -0,72% -0,72% -0,73% -0,92% -0,93%
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Figura 2.6 Populația prezentă din satele mun. Edineț pe grupe mari de vârstă (2016-
2020) 

 
Sursă: Studiu de Fundamentare Volumul 1: Demografie și Prognoze Demografice, PUG 

Edineț 2021 

Populația stabilă nu a înregistrat o dinamică semnificativă în perioada studiată dar situația 
privind repartizarea acestea pe grupe mari de vârstă a suferit modificări majore de-a lungul 
celor 12 ani. Se observă o stabilitate a populației adulte și o creștere a populației vârstnice ceea 
ce denotă îmbătrânirea populației.  

Tabelul 2.3 Populația stabilă pe sexe din orașul Edineț și mediul urban din Republica 
Moldova (2007-2019) 

 
Sursă: Studiu de Fundamentare Volumul 1: Demografie și Prognoze Demografice, PUG 

Edineț 2021 

În momentul de față, conform datelor oficiale din anul 2019, se remarcă o situație demografică 
mai favorabilă față de situația generală în țară, conform cărei populația adultă reprezintă 63,4% 
din populație, în creștere față de anul 2007 luat ca punct de referință.  
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Figura 2.7 Piramida vârstelor în Municipiul Edineț, anii 2009 și 2017 

 

Sursă: Studiu de Fundamentare Volumul 1: Demografie și Prognoze Demografice, PUG 
Edineț 2021 

Municipiul Edineţ are printre activitățile economice dominante industria, reprezentat de 
întreprinderile din industria alimentară, ușoară și grea. Acest lucru contribuie la afirmarea 
orașului ca important centru industrial în nordul Republicii Moldova. Alte două sectoare 
importante ale economiei orașului sunt agricultura și comerțul și serviciile.  

Mulțumită condițiilor climatice, sectorul agricol este unul bine dezvoltat și prosper. În acest 
domeniu activează aproximativ 600 de angajați, la care se adaugă persoanele care activează în 
gospodăriile țărănești. 

Conform datelor pentru anul 2021, la nivelul oraşului Edineţ funcționează circa 1363 de agenți 
economici, dintre care 61,48% sunt întreprinderi cu drept de persoane fizice (gospodării 
țărănești, întreprinderi individuale și patente), iar 38,52% sunt persoane juridice (societăți, 
întreprinderi de stat, întreprinderi municipale, asociații de gospodării țărănești, gospodării). 

Tabelul 2.4 Număr agenți economici activi în municipiul Edineț, 2015-2021 

Agenți economici 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Întreprinderi cu  drept de 
persoane fizice, inclusiv: 498 503 508 515 517 521 525 

întreprinderi individuale 214 215 218 222 223 226 229 

gospodării țărănești 285 288 290 293 294 295 296 
Întreprinderi cu  drept de 
persoane juridice, 
inclusiv: 610 640 683 718 758 802 838 
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Agenți economici 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

societăți pe acțiuni 18 18 18 18 18 18 18 

societăți cu răspundere 
limitată 361 388 414 444 471 502 534 

cooperative 14 13 15 15 15 15 15 

întreprinderi de stat 11 11 11 11 11 11 11 

Întreprinderi municipale 6 6 6 6 6 6 6 

asociații de gospodării 
țărănești 0 0 0 0 0 0 0 

altele 200 203 219 224 237 256 254 

deținători de patent 753 697 586 443   350 381 

Total 2970 2982 2968 2909 2550 3002 3107 

Total  (juridic + fizic) 1108 1143 1191 1233 1275 1323 1363 
Sursa: Direcția Generală de Administrare Fiscală Nord 

Mediul antreprenorial din municipiul Edineț urmează un trend crescător atât din punct de 
vedere al persoanelor de drept juridic cât și al întreprinderilor cu drept de pesoane fizice.  

Figura 2.8 Evoluția întreprinderilor în municipilu Edineț, 2015-2021 

 
Sursa: Direcția Generală de Administrare Fiscală Nord 

La nivelul anului 2021, activitatea principală productivă este comerțul en-gros și cu amănuntul 
în proporție de 32% (524 unități), urmat de agricultură (387 unități). Domeniile cu cele mai 
puține activități sunt în proporție de 1% fiecare: managementul deșeurilor (9 unități), transport 
și servicii de comunicare (18 unități), activitate profesională (notar,avocat)( 20 unități).  
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Figura 2.9 Ponderea activităților productive în municipiul Edineț , 2021 

 
Sursa: Direcția Generală de Administrare Fiscală Nord 

La nivelul anului 2021 se observă o mobilitate crescută a salariaților. În același timp, ponderea 
mai mare a șomajului decât a salariaților angajați, la nivelul municipiului sugerează o tendință 
de scădere economică. Fiind vorba despre anul 2021, în plină pandemie Covid-19, aceste efecte 
se pot datora instabilității generate de criza sanitară. 

Figura 2.10 Mobilitatea salariaților, 2021 

 
Sursa: DOFM 

În perioada 2017 – 2020 se remarcă o scădere a numărului șomerilor în municipiu. Pandemia 
Covid-19 este cel mai probabil factorul pertubator care a determinat creșterea accentuată a 
șomajului în anul 2021, ajungând din nou la valori apropiate de cele din 2017. Anul 2018 a 
reprezentat un vârf pentru cerere de forță de muncă, această scăzând apoi până în 2021, dar 
menținându-se constant mai mare decât rata șomajului.   
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Figura 2.11 Numărul șomerilor și al locurilor de muncă vacante, 2017- 2021 

 
Sursa: DOFM 

2.2.3. Analiza influenţelor socio-economice şi comportamentale 
caracteristice zonei funcţionale urbane 

2.2.3.1. Prezentare generală şi definirea domeniului 

Pentru elaborarea Planului de Mobilitate Urbană al Municipiului Edineț modelarea de transport 
s-a realizat simplu, având la bază matrice de calcul (EXCEL) pentru estimarea generării și 
atragerii deplasărilor, distribuției orare a acestora și distribuției între modurile de transport. 

Cu ajutorul matricelor de calcul au fost determinați principalii parametri ai traficului, fiind 
furnizate informații comparative asupra următorilor indicatori: 

- Distribuția modală a deplasărilor 
- Durata medie a deplasărilor 
- Emisii CO2echiv  
- Emisii CO2 
- Emisii N2O 
˗ Emisii CH4 

Analiza comparativă a parametrilor indicați permite evaluarea impactului 
proiectelor/pachetelor de proiecte implementate, pentru fiecare dintre scenariile și anii de 
prognoză luați în considerare. 

Matricele reflectând cererea de transport, distribuția orară și pe moduri de transport, sunt 
realizate pentru media zilnică, determinată prind realizarea de calcule ponderate asupra datelor 
colectate pentru zi lucrătoare și zi de weekend. De asemenea, matricele de calcul au fost 
utilizate pentru realizarea prognozelor și modificărilor apărute în diferitele scenarii și anii de 
prognoză avuți în vedere pentru elaborarea planului de mobilitate urbană. 

Modelarea transporturilor a fost utilizată pentru: 

- Evaluarea situației existente, prin: 
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• Identificarea cererii legate de vehicule și pasageri și a condițiilor operaționale 
privind sistemul de transport. 

• Scopul deplasărilor, originea și destinația acestora. 
• Distribuția călătoriilor pe ore de vârf și ca medie zilnică 
• Alegerea modală: modalitatea de efectuare a călătoriilor, pe moduri de transport 
• Identificarea problemelor existente, pe baza rezultatelor studiului de trafic 

- Realizarea de prognoze asupra mobilități pentru anii de perspectivă stabiliți, pe baza 
datelor și proiecțiilor demografice și economice (proiecții referitoare la populație, 
gospodării, ocuparea forței de muncă și deținerea de autoturisme etc.) și a cererii de 
mobilitate pentru anii de prognoză. 

- Estimarea efectelor implementării unor proiecte/măsuri de mobilitate, a unor pachete 
de proiecte/măsuri de mobilitate sau a unei strategii privind mobilitatea și 
accesibilitatea, prin: 
• Evaluarea impactului pe care un proiect/măsură sau un pachet de proiecte/măsuri 

propuse îl au asupra fluxurilor de transport din rețea, prin prisma modificării 
parametrilor selectați: distribuție orară, viteză medie de circulație, emisii de noxe, 
etc. 

• Evaluarea impactului asupra numărului de utilizatori ai transportului public. 
• Evaluarea modificărilor asupra alegerilor modale. 
• Compararea unor alternative de proiect și asistență în alegerea variantei optime. 

Acoperirea spațială 
Pentru necesitățile de modelare ale studiului de față, aria de studiu considerată este formata din 
rețeaua rutieră a Municipiului Edineț, inclusiv localitățile componente: Alexandreni, 
Gordinestii Noi. 

Acoperirea temporală 
Modelarea de transport a fost utilizată pentru estimarea caracteristicilor deplasărilor în la 
nivelul mediei zilnice, pe baza rezultatelor obținute din studiul de circulație și interviurile în 
gospodării, descrise în capitolul referitor la colectarea datelor. 

Anii de referință 
Anul de bază pentru care a fost realizată modelarea transporturilor este anul 2021. 

Anii de perspectivă pentru care au fost realizate prognoze pentru scenariile aplicate (detaliate 
în capitolele următoare), în funcție de perioada de implementare a proiectelor și măsurilor 
incluse în acestea, sunt: 

- Anul de prognoză pe termen mediu: 2027 
˗ Anul de prognoză pe termen lung: 2035. 

2.2.3.2. Date referitoare la comportamentul de deplasare 

Procedura de colectare a datelor 
Datele referitoare la comportamentul de deplasare, cum ar fi rata de generare a călătoriilor pe 
categorii de persoane și activități, parametri privind distribuția spațială a călătoriilor, alegerea 
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modală, scopul călătoriei, intervale orare și alte informații, au fost obținute prin anchetele 
desfășurate la domiciliu. 

Anchetele la domiciliu au fost desfășurate în luna septembrie 2021, pe un eșantion reprezentând 
2,0% din totalul populației, astfel încât să reflecte mobilitatea cetățenilor în zilele lucrătoare și 
în weekend. Prin metodologia folosită, cetățenii au fost solicitați să furnizeze informații asupra 
călătoriilor efectuate în ziua precedentă, pentru un interval de 24 ore. Prin informațiile obținute 
din formularul utilizat, s-au obținut date care să sigure legătura necesară între caracteristicile 
socio-economice ale populației din arealul de studiu și comportamentul de călătorie al 
cetățenilor.  

Chestionarele la domiciliu au inclus și întrebări asupra numărului de deplasări, problemelor 
percepute de cetățeni în ceea ce privește mobilitatea, soluții optime pentru îmbunătățirea 
situației, modul de transport preferat, în cazul în care această opțiune ar prezenta o calitate 
suficientă, aprecieri asupra transportului public, și altele. Aceste informații au fost utilizate atât 
în completarea datelor obținute din celelalte surse, în cadrul procesului de colectare a datelor, 
cât și pentru rafinarea estimărilor realizate asupra impactului implementării diferitelor scenarii, 
în anii de referință și de prognoză. 

Din analiza datelor obținute prin procesul descris anterior, au fost elaborate statistici și au fost 
determinate probabilități de distribuție matriceală a deplasărilor, precum și informații 
referitoare la principalii parametrii ai mobilității persoanelor și mărfurilor, in ceea ce privește: 

- Structura deplasărilor persoanelor în funcție de scopul călătoriei  
- Mijloacele de transport utilizate frecvent pentru efectuarea călătoriilor  
- Perioadele în care se efectuează cele mai frecvente deplasări 
- Principala problemă întâmpinată în timpul deplasărilor efectuate în interiorul orașului  
- Durata medie a călătoriilor efectuate  
- Gradul de satisfacție cu privire la condițiile de deplasare: pietonală, cu transportul 

public, cu autoturismul propriu, cu bicicleta 
- Principalele probleme legate de mobilitate, pe moduri de transport: autovehicul, 

pietonal, cu bicicleta, transportul public 
˗ Modul de deplasare preferat 

Statisticile rezultate au fost utilizate ca date de intrare in cadrul procesului de modelare de 
transport  

Rezultatele procesului de colectare a datelor 
Număr deplasări/zi 

Numărul total de deplasări zilnice rezultat în urma analizei interviurilor la domiciliu este 
prezentat în graficul de mai jos. 

Figura 2.12 Distribuția în funcție de numărul de deplasări/zi, 2021 
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Sursă: Analiză consultant 

Valoarea medie a numărului de deplasări zilnice, indiferent de modul de deplasare, a fost 
estimată la 2,46 deplasări/zi.  

Numărul de deplasări este semnificativ mai mare în timpul săptămânii (2,97 deplasări/zi), față 
de zilele de weekend (1,20 deplasări/zi). 

Figura 2.13 Distribuția în funcție de numărul de deplasări/zi lucrătoare, 2021 

 
Sursă: Analiză consultant 
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Figura 2.14 Distribuția în funcție de numărul de deplasări/zi wekend, 2021 

 
Sursă: Analiză consultant 

Distribuția deplasărilor în funcție de scop / zi 

Pe baza interviurilor la domiciliu, a fost estimată distribuția deplasărilor în funcție de scopul 
acestora, rezultatul fiind prezentat în graficele de mai jos. Datele reprezintă pentru fiecare tip 
de deplasare procentul de respondenți care realizează deplasarea respectivă. 

Figura 2.15 Scopul deplasărilor zilnice, 2021 (răspuns multiplu) 

 
Sursă: Consultant, sondajul în gospodării 

După cum se observă, în zilele lucrătoare ponderea cea mai mare o au deplasările la/de la 
muncă, urmate de deplasările spre alte destinații, apoi de cele la școală/grădiniță și cele pentru 
cumpărături. În weekend, ponderea majoritară o au deplasările spre alte destinații. 

Distribuția orară a deplasărilor  

În graficul următor este prezentată distribuția deplasărilor pe timpul zilei, pe intervale orare, 
pe toate modurile de deplasare. 
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Figura 2.16 Distribuția orară a deplasărilor zilnice, 2021 

 
Sursă: Consultant, sondajul în gospodării 

Detaliind distribuția orară a deplasărilor în funcție de scopul acestora, se obțin rezultatele 
reprezentate în graficele de mai jos: 

Figura 2.17 Distribuția orară a deplasărilor zilnice, acasă - școală/grădiniță, 2021 

 
Sursă: Consultant, sondajul în gospodării 

Figura 2.18 Distribuția orară a deplasărilor zilnice, școală/grădiniță - serviciu, 2021 
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Sursă: Consultant, sondajul în gospodării 

Figura 2.19 Distribuția orară a deplasărilor zilnice, acasă - serviciu, 2021 

 
Sursă: Consultant, sondajul în gospodării 

Figura 2.20 Distribuția orară a deplasărilor zilnice, serviciu - cumpărături, 2021 

 
Sursă: Consultant, sondajul în gospodării 

Figura 2.21 Distribuția orară a deplasărilor zilnice, serviciu - acasă, 2021 
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Sursă: Consultant, sondajul în gospodării 

 

Figura 2.22 Distribuția orară a deplasărilor zilnice, serviciu - școală/grădiniță, 2021 

 
Sursă: Consultant, sondajul în gospodării 

Din corelarea informațiilor reprezentate în graficele anterioare, rezultă o distribuție a 
deplasărilor în funcție de scop și perioadă din zi.  

Analiza acesteia a condus la concluzia că, în zilele lucrătoare, deplasările spre serviciu și spre 
școală/grădiniță (inclusiv pentru ducerea copiilor) se desfășoară majoritar în intervalul 06.00 – 
09.00, deplasările la cumpărături se desfășoară majoritar, iar deplasările spre casă preponderent 
în intervalul 16.00-19.00, fie ca deplasare directă, fie ca deplasare înlănțuită, caz în care includ 
deplasarea la cumpărături sau deplasarea pentru luarea copiilor de la școală/grădiniță.  

În weekend, deplasările la cumpărături și apoi acasă sunt repartizate relativ uniform, în 
intervalele 06.00-09.00, 12.00-15.00 și 16.00-19.00 

Distribuția modală a deplasărilor  

Pe baza interviurilor la domiciliu și a recensămintelor de circulație a fost estimată distribuția 
deplasărilor în funcție de modul de deplasare, rezultatul fiind prezentat în graficul de mai jos. 

 

Elaborarea unui model Asigurarea unei modelării corect calibrate a selecției modurilor asigură 
funcționalitatea calculelor de modelare, permițând furnizarea de informații mai precise pentru 
procesul decizional de selecție între diferitele moduri de transport aflate în concurență pentru 
deplasări. Modelarea se bazează pe atractivitatea relativă a fiecărui mod față de celălalt. În plus, 
acest lucru facilitează testarea îmbunătățirilor operaționale și/sau de infrastructură aduse 
fiecărui mod și permite cuantificarea impacturilor acestora asupra traficului generat specific 
unui mod. 

Altfel spus, procesul de modelare a selecției modurilor de transport este cel care cuantifică, 
spre exemplu, tranziția utilizatorilor de la mașina personală la transportul în comun, în cazul 
înființării unui serviciu de transport public local, precum și efectele asupra evoluției numărului 
de deplasări pietonale și cu bicicleta. 
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Figura 2.23 Distribuția deplasărilor pe moduri de transport, 2017 

 
Sursă: Analiză consultant 

În graficele de mai jos este prezentată distribuția modală a deplasărilor, în funcție de scopul 
deplasării: 

Figura 2.24 Distribuția modală a deplasărilor, în funcție de scopul deplasării, 2021 

 
Sursă: Consultant, sondajul în gospodării 

Durata medie a deplasărilor, în funcție de modul de deplasare 

Pe baza interviurilor la domiciliu a fost estimată durata medie a deplasărilor, aceasta având 
valoarea de aproximativ 14 minute. 

În graficele următoare este reprezentată durata medie a deplasărilor, în funcție de scopul 
deplasărilor. 
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Figura 2.25 Durata medie a deplasărilor zilnice, acasă - școală/grădiniță, 2021 

 
Sursă: Consultant, sondajul în gospodării 

 
Figura 2.26 Durata medie a deplasărilor zilnice, școală/grădiniță - serviciu, 2021 

 
Sursă: Consultant, sondajul în gospodării 

 

Figura 2.27 Durata medie a deplasărilor zilnice, acasă - serviciu, 2021 

 
Sursă: Consultant, sondajul în gospodării 
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Figura 2.28 Durata medie a deplasărilor zilnice, serviciu - cumpărături, 2021 

 
Sursă: Consultant, sondajul în gospodării 

 

Figura 2.29 Durata medie a deplasărilor zilnice, serviciu - acasă, 2021 

 
Sursă: Consultant, sondajul în gospodării 

 

Figura 2.30 Durata medie a deplasărilor zilnice, serviciu - școală/grădiniță, 2021 

 
Sursă: Consultant, sondajul în gospodării 
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2.3. Reţeaua de transport rutier   
Municipiul Edineț este situat la o distanță de circa 200 km de Chișinău, capitala Republicii 
Moldova și este un nod urban important de intersectare a mai multor drumuri atât de importanță 
internațională sau națională, cât și regionale sau locale.  
Astfel, de la nord, spre sud, orașul este traversat, prin drum de ocolire, de drumul național (DN) 
M14  Odesa-Chișinău-Brest.  
DN M14 ocolește orașul Edineț pe partea dreaptă a direcției de mers (vezi figura de mai jos – 
culoarea orange) și conectează municipiul spre sud cu capitala Republicii Moldova, orașul 
Chișinău, dar și cu al 2-lea oraș ca mărime din stat – Bălți, iar spre nord – cu punctele de 
traversare a frontierei cu Ucraina (Briceni și Criva) și cu România (Lipcani).   
Orașul poate fi traversat pe direcția de circulație a DN M14 sau direct, prin interiorul localității, 
în afară rutei de ocolire, de la nord spre sud, de la intersecția giratorie Str. Independenței – Șos 
Bucovinei, la intersecția giratorie dintre DN R8 și str. Independenței (culoarea roșie). O altă 
variantă de ocolire a centrului orașului o reprezintă Șos. Bucovinei (culoare galbenă). 

Figura 2.31 Amplasarea orașului Edineț și rutele de penetrare 

 
 a) b) 

Sursă: Studiu de trafic elaborat în cadrul PMU, 2021 

DN R8 dublează ruta trans-europeană E 583, spre Nord-Est, până la punctul de trecere a 
frontierei cu Ucraina (Otaci), iar spre Sud-Vest – prin intermediul orașului Bălți, spre frontiera 
cu România (Sculeni), pe același itinerar transeuropean. 
Fiind centru regional și local (reședință de raion), în afară de drumurile naționale M5 și R8, 
municipiul Edineț mai este și punct de pornire pentru drumul regional G5: G3 – Lopatnic – 
Gordinești – Edineț – M5, dar și drumurile locale L45: M5 – drumul de acces spre aeroportul 
Edineţ,  L51 Drum de acces spre satul Alexăndreni.  
Prin urmare, orașul Edineț este un punct de conexiune regională foarte important, din Europa 
spre Ucraina și Rusia, dar și nordul Europei, prin Ucraina și Polonia sau pe direcția opusă – 
spre regiunea Mării Negre. 
Ca și poziție față de principalele orașe din țară și regiune, municipiul Edineț se situează astfel: 
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- Chișinău – 200 km; 
- Bălți – 71 km; 
- Briceni – 30 km; 
- Cernăuți – 137 km; 
- Rădăuți-Prut – 57 km; 
- Moghilău – 63 km; 
˗ Iași – 152 km. 

2.3.1. Rețeaua drumurilor locare 

Lungimea totală a drumurilor publice din orașul Edineț este de 92,98 km, din satul Alexăndreni 
este de 13,34 km, iar din satul Gordineștii Noi este de 3,24 km, conform datelor furnizate de 
Primăria Municipiului Edineș și a datelor suplimentare colectate din surse naționale.  
Rețeaua rutieră municipală este una nereglementată, conform informațiilor oferite de 
reprezentanții Primăriei mununicipiului Edineț. Astfel, municipalitatea nu dispune de un 
document de ierarhizare a rețelei rutiere urbane, astfel nu există nici o reglementare a 
clasificării străzilor orașului.  
Rețeaua rutieră a municipiului are o dispoziție majoritar matriceală, pe direcția NV-SE, străzile 
aflate la sud-est de strada Independenței fiind, în general, paralele sau perpendiculare pe 
aceasta. Cele 4 intrări în oraș se realizează prin sensuri giratorii, în care străzile de penetrare se 
intersectează cu varianta ocolitoare reprezentată de DN M14. Trama stradală a orașului este 
formată din străzi cu o bandă de circulație pe sens, destinate pentru circulație auto și pietonală.  

Principalele străzi din orașul Edineţ sunt prezentate, împreună cu caracteristicile lor principale, 
în tabelul următor. 

Tabelul 2.5 Caracteristicile străzilor principale din orașul Edineț, 2021 
Stradă Lungime (km) Caracteristici 

Str. Independenței  4.37 Asfalt / există trotuar pe toată lungimea  
Şos. Bucovinei 3.37 Asfalt / există parțial trotuar 

Str. Alexandru cel Bun 2.37 Asfalt / există parțial trotuar 
Str. Valentin Roşca 2.98 Asfalt / există parțial trotuar 

Str. Ștefan Vodă 0.94 Asfalt / există trotuar pe toată lungimea  

Str. Iurii Gagarin 1.30 Asfalt / există trotuar pe toată lungimea  

Str. 31 august 1989 0.90 Asfalt / există trotuar pe toată lungimea  
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor furnizate de Primăria Municipiului Edineț și a 

datelor suplimentare colectate din surse naționale  
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Figura 2.32 Străzilor principale din orașul Edineț, 2021 

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor furnizate de Primăria Municipiului Edineț 

Principala disfunționalitate din sectorul mobilității, identificată la nivelul orașului este calitatea 
precară a infrastructurii rutiere. Aceasta a fost identificată atât în cadrul PMU Edineț cât și în 
alte documente de planificare la nivel local, regional sau național. În Programul Național de 
dezvoltare a orașelor – poli de creștere în Republica Moldova (2019), pentru Municipiul Edineț 
au fost identificați 82 de km de drumuri locale, 61% din lungimea totală fiind asfaltate, dar 
84% din lungimea totală fiind considerate de o calitate nesatisfăcătoare.  

Analizând datele furnizate de Primăria municipiului, coraborate cu date suplimentare colectate 
din surse naționale se pot formula următoarele concluzii: 

- din totalul de 101,03 km corespunzător străzilor din orașul Edineț, aproximativ 62% 
reprezintă străzi asfaltate, restul fiind cu balast (37%), iar 1% sunt străzi asfaltate doar 
parțial; 

- 28% din populația orașului locuiește pe străzi neasfaltate, iar 3 % locuiește pe străzi 
asfaltate doar parțial;  

˗ doar 25 % din lungimea străzilor a fost reabilitată în ultimii 5 ani. 
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Figura 2.33 Caracteristicile străzilor din orașul Edineț, în funcție de îmbrăcămintea 
asfaltică și populație, 2021 

  

a) Pondere lungimi străzi  b) Pondere populație riverană pe străzi 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor furnizate de Primăria Municipiului Edineț și a 

datelor suplimentare colectate din surse naționale  

Harta de mai jos prezintă infrastructura rutieră din municipiu, clasificată în funcție de 
îmbrăcămintea asfaltică. Doar arterele principale și alte străzi împortante din municipiu sunt 
asfaltate, dar multe străzi din zonele rezidențiale sunt cu balast. 

Figura 2.34 Străzile din municipiul Edineț în funcție de tipul îmbrăcăminții asfaltice 
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Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor furnizate de Primăria Municipiului Edineț 

De asemenea, majoritatea drumurilor locale din oraș (70%) nu au infrastructură pentru 
deplasări pietonale (trotuar). Lipsa trotuarelor reprezintă un factor de risc, scăzând siguranța în 
timpul deplasărilor. Această disfuncționalitate este cu atât mai serioasă în cazul orașului Edineț, 
având în vedere că modul preferat de deplasare este mesul pe jos (54% din distribuția pe moduri 
de transport). 

Figura 2.35 Ponderea străzilor cu trotuare, în orașul Edineț, 2021 

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor furnizate de Primăria Municipiului Edineț și a 

datelor suplimentare colectate din surse naționale  

  

Cele mai aglomerate intersecții din municipiu, conform datelor furnizate de Inspectoratul de 
Poliție Edineț, sunt: 

- Str. Independenței - str. 31 August  
˗ Str. Alexandru cel Bun - str. 31 August.   

Circulația locală în municipiul Edineț se desfășoară între zonele de locuit și zona centrală, unde 
sunt amplasate majoritatea spațiilor comerciale și a principalelor instituții și dotări de interes 
instituțional și municipal. Un alt flux important are loc între zonele industriale (locul de muncă) 
și cartierele de locuit. O circulație locală intensă se produce și între gara auto din strada Gorki 
și zona centrală (piața din oraș). 

Una dintre zonele principale de atragere a traficului în interiorul orașului este reprezentată de 
str. Independenței, care concentrează cele mai importante instituții publice și private de nivel 
local: 5 instituții publice, 6 instituții educaționale, 8 instituții din domeniul ocrotirii sănătății, 4 
instituții cultural-sportive, o autogară, piața orășenească. O altă zonă de atragere/generare a 
deplasărilor este zona centrală, în partea de NV a străzii Independenței, unde este amplasată 
piața orășenească, în perimetrul străzilor Independenței, 31 august 1989, Gorki, Sfântul Vasile. 
Figura de mai jos prezintă principalele concentrări de funcțiuni care atrag deplasări și are rolul 
de a fundamenta propunerile pentru amenajarea locurilor de parcare, dezvoltarea înfrastructurii 
pentru biciclete și a principalelor trasee pietonale. 

18%

12%

70%
Străzi cu trotuar

Străzi trotuar parțial

Străzi fără trotuar
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Figura 2.36 Concentrarea funcțiunilor care atrag deplasări în municipiul Edineț 

 
Sursă: Prelucrare proprie 

Șos. Bucovinei reprezintă o rută ocolitoare a centrului orașului, reprezentând o zonă de atragere 
în special a traficului de tranzit, inclusiv traficul de vehicule grele (marfă). 

Figura 2.37 Grad de satisfacție privind călătoriile cu autoturismul propriu (%) 
Condiții generale 
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Figura 2.38 Grad de satisfacție privind călătoriile cu autoturismul propriu (%) 

 

2.3.2. Volumul și structura fluxurilor de trafic pe rețeaua drumurilor 
locale 

Procedura de colectare a datelor 
Datele referitoare la volumul și structura fluxurilor de trafic au fost obținute din contorizări de 
trafic, realizate pentru 2 perioade de timp, în zile lucrătoare și zile de weekend, în următoarele 
locații: 

- 4 puncte, reprezentând intrările principale în oraș (PCE1 – PCE4) 
˗ 2 puncte din interiorul orașului (PCI5, PCI6) 

Contorizările de trafic au fost realizate în luna septembrie 2021.. 

În imaginile de mai jos sunt reprezentate punctele măsurătorilor de trafic: 

Figura 2.39 Punctele de realizare a măsurătorilor de trafic, pentru traficul de tranzit 

 
Sursă: Analiza Consultant, Studiu de trafic 2017 
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Contorizările de trafic au fost realizate cu clasificarea vehiculelor în următoarele categorii: 

- Biciclete, Motociclete 
- Autoturisme, Taxi, Autofurgonete, Microbuze 
- Autobuze 
- Camioane și asimilate cu 2 osii 
- Camioane și asimilate cu 3 și 4 osii 
- Autovehicule articulate 
˗ Vehicule speciale 

Rezultatele procesului de colectare a datelor 
Rezultatele contorizărilor de trafic realizate au permis estimarea numărului de vehicule etalon 
pe direcții de deplasare, precum și procentul de vehicule de marfă din totalul de vehicule.  

În continuare sunt prezentate distribuția orară a deplasărilor și distribuția pe tipuri de vehicule 
pentru fiecare dintre cele 6 puncte de realizare a contorizărilor de trafic, pentru zi lucrătoare și 
zi din weekend, precum și o schiță a fiecărei locații. 

 

PCE01 - Punctul de control extern nr. 1 a fost fixat la 
intrare în mun. Edineț, din direcția de intrare Chișinău, 
iar echipamentul a fost fixat pe un stâlp de iluminat, cu 
culegere a datelor dinspre sensul giratoriu al drumurilor 
DN M5 și DN R8. Datele a fost culese în zilele de 
2.09.2021, între orele 6.00 – 21.00 (zi de muncă, tabele 
1.1 – 1.8) și în 5.09.2021, între orele 6.00 – 21.00 
(weekend, tabele de date 1.9 – 1.16) prin plasare unui 
echipament de măsurare. 
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Figura 2.40 Postul PCE01 – Distribuția orară, zi lucrătoare, vehicule etalon, intrare în 

municipiu, 2021  

 
Figura 2.41 Postul PCE01 – Distribuția orară, zi lucrătoare, vehicule etalon, ieșire din 

municipiu, 2021  
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Figura 2.42 Postul PCE01 – Distribuția orară, zi weekend, vehicule etalon, intrare în 

municipiu, 2021  
 

 
Figura 2.43 Postul PCE01 – Distribuția orară, zi weekend, vehicule etalon, ieșire din 

municipiu, 2021  
 

Numărul total de vehicule-etalon care intră/ies din municipiu prin punctul PCE01, precum și 
distribuția pe tipuri de vehicule, sunt prezentate în graficele de mai jos: 
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Figura 2.44 Postul PCE01 – Distribuția pe direcții de deplasare, zi lucrătoare/weekend 

 

 

 

 
Figura 2.45 Postul PCE01 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi lucrătoare, intrare în 

municipiu 
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Figura 2.46 Postul PCE01 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi lucrătoare, ieșire din 

municipiu 
 

 
Figura 2.47 Postul PCE01 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi weekend, intrare în 

municipiu 
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Figura 2.48 Postul PCE01 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi weekend, ieșire din 

municipiu 
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PCE02 - Punctul de control extern nr. 2 a fost fixat la 
intrare în mun. Edineț, din direcția de intrare a s. 
Alexăndreni, iar echipamentul a fost fixat pe un stâlp de 
iluminat, cu culegere a datelor dinspre sensul giratoriu al 
drumurilor DN M5 și DN G3.  

Datele a fost culese în zilele de 2.09.2021, între orele 6.00 
– 21.00 (zi de muncă, tabele 2.1 – 2.8) și în 5.09.2021, 
între orele 6.00 – 21.00 (weekend, tabele de date 2.9 – 
2.16) prin plasare unui echipament de măsurare. 

 

 

 

 

 
Figura 2.49 Postul PCE02 – Distribuția orară, zi lucrătoare, vehicule etalon, intrare în 

municipiu, 2021  
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Figura 2.50 Postul PCE02 – Distribuția orară, zi lucrătoare, vehicule etalon, ieșire din 

municipiu, 2021  
 

 
Figura 2.51 Postul PCE02 – Distribuția orară, zi weekend, vehicule etalon, intrare în 

municipiu, 2021  
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Figura 2.52 Postul PCE02 – Distribuția orară, zi weekend, vehicule etalon, ieșire din 

municipiu, 2021  
 

Numărul total de vehicule-etalon care intră/ies din municipiu prin punctul PCE02, precum și 
distribuția pe tipuri de vehicule, sunt prezentate în graficele de mai jos: 

 
Figura 2.53 Postul PCE02 – Distribuția pe direcții de deplasare, zi lucrătoare/weekend 

 

 



	 	

	

77	

 

 
Figura 2.54 Postul PCE02 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi lucrătoare, intrare în 

municipiu 
 

 
Figura 2.55 Postul PCE02 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi lucrătoare, ieșire din 

municipiu 
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Figura 2.56 Postul PCE02 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi weekend, intrare în 

municipiu 
 

 
Figura 2.57 Postul PCE02 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi weekend, ieșire din 

municipiu 
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PCE03 - Punctul de control extern nr. 3 a fost fixat la 
intrare în mun. Edineț, din direcția de intrare Chișinău, 
iar echipamentul a fost fixat pe un stâlp de iluminat, cu 
culegere a datelor dinspre sensul giratoriu al drumurilor 
DN M5 și DN G15. 

Datele a fost culese în zilele de 2.09.2021, între orele 
6.00 – 21.00 (zi de muncă, tabele 3.1 – 3.8) și în 
5.09.2021, între orele 6.00 – 21.00 (weekend, tabele de 
date 3.9 – 3.16) prin plasare unui echipament de 
măsurare. 

 

 

 

 
Figura 2.58 Postul PCE03 – Distribuția orară, zi lucrătoare, vehicule etalon, intrare în 

municipiu, 2021  
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Figura 2.59 Postul PCE03 – Distribuția orară, zi lucrătoare, vehicule etalon, ieșire din 

municipiu, 2021  
 

 
Figura 2.60 Postul PCE03 – Distribuția orară, zi weekend, vehicule etalon, intrare în 

municipiu, 2021  
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Figura 2.61 Postul PCE03 – Distribuția orară, zi weekend, vehicule etalon, ieșire din 

municipiu, 2021  
 

Numărul total de vehicule-etalon care intră/ies din municipiu prin punctul PCE01, precum și 
distribuția pe tipuri de vehicule, sunt prezentate în graficele de mai jos: 

 
Figura 2.62 Postul PCE03 – Distribuția pe direcții de deplasare, zi lucrătoare/weekend 
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Figura 2.63 Postul PCE03 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi lucrătoare, intrare în 

municipiu 

 
Figura 2.64 Postul PCE03 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi lucrătoare, ieșire din 

municipiu 
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Figura 2.65 Postul PCE03 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi weekend, intrare în 

municipiu 
 

 

 
Figura 2.66 Postul PCE03 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi weekend, ieșire din 

municipiu 
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PCE04 - Punctul de control extern nr. 4 a fost fixat la 
intrare în mun. Edineț, din direcția de intrare Briceni, iar 
echipamentele au fost fixate pe stâlpi de iluminat din 
interiorul benzinăriei VENTO din preajmă. Locația este 
amplasată la sensul giratoriu de intrare în mun. Edineț din 
direcția Briceni a DN M5 prin străzile Independenței și 
șoseaua Bucovinei. Măsurătorile au fost efectuate pe str. 
Independenței (fluxuri de intrare/ieșire) și pe str. Șos. 
Bucovinei (fluxuri de intrare/ieșire). Datele a fost culese 
în zilele de 3.09.2021, între orele 6.00 – 21.00 (zi de 
muncă, tabele 4.1 – 4.8, 4.17 – 4.24) și în 4.09.2021, între 
orele 6.00 – 21.00 (weekend, tabele de date 4.9 – 4.16, 
4.25 – 4.32) prin plasare unui echipament de măsurare. 

 

 

 

 

 
Figura 2.67 Postul PCE04 – Distribuția orară, zi lucrătoare, vehicule etalon, intrare 

Independenței, 2021  
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Figura 2.68 Postul PCE04 – Distribuția orară, zi lucrătoare, vehicule etalon, intrare 

Bucovinei, 2021  
 

 
Figura 2.69 Postul PCE04 – Distribuția orară, zi lucrătoare, vehicule etalon, ieșire 

Independenței, 2021  
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Figura 2.70 Postul PCE04 – Distribuția orară, zi lucrătoare, vehicule etalon, ieșire 

Bucovinei, 2021  
 

 
Figura 2.71 Postul PCE04 – Distribuția orară, zi weekend, vehicule etalon, intrare 

Independenței, 2021  
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Figura 2.72 Postul PCE04 – Distribuția orară, zi weekend, vehicule etalon, intrare 

Bucovinei, 2021  
 

 

 
Figura 2.73 Postul PCE04 – Distribuția orară, zi weekend, vehicule etalon, ieșire 

Independenței, 2021  
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Figura 2.74 Postul PCE04 – Distribuția orară, zi weekend, vehicule etalon, ieșire 

Bucovinei, 2021  
 

Numărul total de vehicule-etalon care intră/ies din municipiu prin punctul PCE04, precum și 
distribuția pe tipuri de vehicule, sunt prezentate în graficele de mai jos: 

 
Figura 2.75 Postul PCE04 – Distribuția pe direcții de deplasare, zi lucrătoare/weekend, 

Independentei 
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Figura 2.76 Postul PCE04 – Distribuția pe direcții de deplasare, zi lucrătoare/weekend, 

Bucovinei 
Diferențele dintre volumele de intrare și ieșire sunt foarte mici, în schimb valorile din timpul 
săptămânii sunt mult mai mari decât cele din weekend. 

 
Figura 2.77 Postul PCE04 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi lucrătoare, intrare 

Independentei 
 

0,5%

94,1%

2,4%
0,5% 2,5%

Distribuția pe tipuri de vehicule
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Figura 2.78 Postul PCE04 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi lucrătoare, intrare 

Bucovinei 
 

 
Figura 2.79 Postul PCE04 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi lucrătoare, ieșire 

Independentei 
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Figura 2.80 Postul PCE04 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi lucrătoare, ieșire 

Bucovinei 
 

 
Figura 2.81 Postul PCE04 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi weekend, intrare 

Independentei 
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Figura 2.82 Postul PCE04 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi weekend, intrare 

Bucovinei 
 

 
Figura 2.83 Postul PCE04 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi weekend, ieșire 

Independentei 
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Figura 2.84 Postul PCE04 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi weekend, ieșire 

Bucovinei 
 

În timpul săptămânii se observă un procent ridicat de autobuze, în raport cu celelalte puncte 
principale de intrare-ieșire. 

 

PCI05 - Punctul de control intern nr. 5 a fost fixat la 
intersecția străzilor Independenței cu 31 august 1989 din 
mun. Edineț, iar echipamentul a fost fixat pe un stâlp de 
iluminat, cu culegere a datelor în intersecție. 

Datele a fost culese în zilele de 3.09.2021, între orele 6.00 
– 21.00 (zi de muncă) și în 4.09.2021, între orele 6.00 – 
21.00 (weekend) prin plasare unui echipament de 
măsurare, fiind măsurate toate fluxurile aferente de 
intrare/ieșire din fiecare braț al străzilor. 

 

 

 



	 	

	

94	

 

 
Figura 2.85 Postul PCI05 – Distribuția orară, zi lucrătoare, vehicule etalon, direcția 1, 

2021 

 
Figura 2.86 Postul PCI05 – Distribuția orară, zi lucrătoare, vehicule etalon, direcția 2, 

2021 
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Figura 2.87 Postul PCI05 – Distribuția orară, zi lucrătoare, vehicule etalon, direcția 3, 

2021 

 
Figura 2.88 Postul PCI05 – Distribuția orară, zi lucrătoare, vehicule etalon, direcția 4, 

2021 
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Figura 2.89 Postul PCI05 – Distribuția orară, zi lucrătoare, vehicule etalon, direcția 5, 

2021 

 
Figura 2.90 Postul PCI05 – Distribuția orară, zi lucrătoare, vehicule etalon, direcția 6, 

2021 
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Figura 2.91 Postul PCI05 – Distribuția orară, weekend, vehicule etalon, direcția 1, 2021 

 
Figura 2.92 Postul PCI05 – Distribuția orară, weekend, vehicule etalon, direcția 2, 2021 
 



	 	

	

98	

 

 
Figura 2.93 Postul PCI05 – Distribuția orară, weekend, vehicule etalon, direcția 3, 2021 

 
Figura 2.94 Postul PCI05 – Distribuția orară, weekend, vehicule etalon, direcția 4, 2021 
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Figura 2.95 Postul PCI05 – Distribuția orară, weekend, vehicule etalon, direcția 5, 2021 

 
Figura 2.96 Postul PCI05 – Distribuția orară, weekend, vehicule etalon, direcția 6, 2021 

 

Numărul total de vehicule-etalon care circulă prin punctul PCI05, precum și distribuția pe tipuri 
de vehicule, sunt prezentate în graficele de mai jos: 
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Figura 2.97 Postul PCI05 – Distribuția pe direcții de deplasare, zi lucrătoare/weekend 

După cum se observă, direcțiile principale de deplasare sunt 1 și 2. În weekend, volumele de 
trafic sunt reduse, față de cele din timpul săptămânii. 

 

 
Figura 2.98 Postul PCI05 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi lucrătoare, direcția 1 
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Figura 2.99 Postul PCI05 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi lucrătoare, direcția 2 

 

 
Figura 2.100 Postul PCI05 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi lucrătoare, direcția 3 
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Figura 2.101 Postul PCI05 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi lucrătoare, direcția 4 
 

 

Figura 2.102 Postul PCI05 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi lucrătoare, direcția 5 
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Figura 2.103 Postul PCI05 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi lucrătoare, direcția 6 
 

 

Figura 2.104 Postul PCI05 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  weekend, direcția 1 
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Figura 2.105 Postul PCI05 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  weekend, direcția 2 
 

 

Figura 2.106 Postul PCI05 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  weekend, direcția 3 
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Figura 2.107 Postul PCI05 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  weekend, direcția 4 
 

 

Figura 2.108 Postul PCI05 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  weekend, direcția 5 
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Figura 2.109 Postul PCI05 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  weekend, direcția 6 
 

Pe direcțiile 3, 5 și 6 se constată un procent ridicat de autobuze. 

 

PCI06 - Punctul de control intern nr. 6 a fost fixat la intersecția 
străzilor Independenței cu șoseaua Bucovinei din mun. Edineț, iar 
echipamentul a fost fixat pe un stâlp de iluminat, cu culegere a 
datelor în intersecție (vezi imaginea alăturată). 

Datele au fost culese în zilele de 6.09.2021, între orele 6.00 – 21.00 
(zi de muncă) și în 5.09.2021, între orele 6.00 – 21.00 (weekend) 
prin plasare unui echipament de măsurare, fiind măsurate toate 
fluxurile aferente de intrare/ieșire din fiecare braț al străzilor, astfel 
cum este prezentat în imagine. 
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Figura 2.110 Postul PCI06 – Distribuția orară, zi lucrătoare, vehicule etalon, direcția 1, 

2021 

 
Figura 2.111 Postul PCI06 – Distribuția orară, zi lucrătoare, vehicule etalon, direcția 2, 

2021 
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Figura 2.112 Postul PCI06 – Distribuția orară, zi lucrătoare, vehicule etalon, direcția 3, 

2021 

 
Figura 2.113 Postul PCI06 – Distribuția orară, zi lucrătoare, vehicule etalon, direcția 4, 

2021 
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Figura 2.114 Postul PCI06 – Distribuția orară, zi lucrătoare, vehicule etalon, direcția 5, 

2021 

 
Figura 2.115 Postul PCI06 – Distribuția orară, zi lucrătoare, vehicule etalon, direcția 6, 

2021 
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Figura 2.116 Postul PCI06 – Distribuția orară, weekend, vehicule etalon, direcția 1, 

2021 

 
Figura 2.117 Postul PCI06 – Distribuția orară, weekend, vehicule etalon, direcția 2, 

2021 
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Figura 2.118 Postul PCI06 – Distribuția orară, weekend, vehicule etalon, direcția 3, 

2021 

 
Figura 2.119 Postul PCI06 – Distribuția orară, weekend, vehicule etalon, direcția 4, 

2021 
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Figura 2.120 Postul PCI06 – Distribuția orară, weekend, vehicule etalon, direcția 5, 

2021 

 
Figura 2.121 Postul PCI06 – Distribuția orară, weekend, vehicule etalon, direcția 6, 

2021 
 

Numărul total de vehicule-etalon care circulă prin punctul PCI06, precum și distribuția pe tipuri 
de vehicule, sunt prezentate în graficele de mai jos: 
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Figura 2.122 Postul PCI06 – Distribuția pe direcții de deplasare, zi lucrătoare/weekend 

După cum se observă, direcțiile principale de deplasare sunt 1 și 2. În weekend, volumele de 
trafic sunt reduse, față de cele din timpul săptămânii. 

 

 
Figura 2.123 Postul PCI06 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi lucrătoare, direcția 1 
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Figura 2.124 Postul PCI06 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi lucrătoare, direcția 2 

 

 
Figura 2.125 Postul PCI06 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi lucrătoare, direcția 3 
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Figura 2.126 Postul PCI06 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi lucrătoare, direcția 4 
 

 

Figura 2.127 Postul PCI06 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi lucrătoare, direcția 5 
 



	 	

	

116	

 

 

Figura 2.128 Postul PCI06 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  zi lucrătoare, direcția 6 
 

 

Figura 2.129 Postul PCI06 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  weekend, direcția 1 
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Figura 2.130 Postul PCI06 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  weekend, direcția 2 
 

 

Figura 2.131 Postul PCI06 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  weekend, direcția 3 
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Figura 2.132 Postul PCI06 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  weekend, direcția 4 
 

 

Figura 2.133 Postul PCI06 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  weekend, direcția 5 
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Figura 2.134 Postul PCI06 – Distribuția pe tipuri de vehicule,  weekend, direcția 6 
 

Pe direcțiile 3 și 6 se constată un procent mai ridicat de vehicule de marfă. 

Centralizând volumele de trafic pe toate cele 4 intrări principale, se obțin rezultatele de mai 
jos: 

Figura 2.135 Distribuția volumelor de vehicule,  intrări în municipiu 

 
Sursă: Prelucrare proprie 

Din graficul de mai sus se observă că intrările cele mai tranzitate sunt cele de pe direcția NV-
SE. 

Pentru cele două locații din oraș, volumele de trafic sunt mult mai mari, așa cum se observă 
din graficul de mai jos: 
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Figura 2.136 Volume de trafic, locații din interiorul municipiului 

 
Sursă: Prelucrare proprie 

Analiza rezultatelor a permis estimarea traficului de tranzit din volumul total de trafic prin 
punctele de măsurare, pe ambele direcții de circulație.  

Rezultatele au fost integrate în modelarea de transport pentru anul curent. 

Dezvoltarea rețelei de transport 
Activitatea de modelare de transport acoperă întreaga arie de referință a Planului de Mobilitate 
Urbană a Municipiului Edineț, inclusiv localitățile componente: Alexăndreni, Gordineștii Noi. 

Structura rețelei rutiere, a rețelei de transport public și intersecțiile, precum și categoriile de 
drumuri din zona de studiu au fost prezentate anterior. Datele rezultate ca urmare a analizei 
situației curente, integrate cu cele obținute din activitatea de culegere a datelor, au fost utilizate 
pentru definirea și modelarea capacităților aferente, pe categorii/tronsoane de drumuri. 

Capacitatea de circulație reprezintă numărul maxim de vehicule care pot tranzita o secțiune a 
infrastructurii de transport (drum, stradă, bandă circulație, intersecție) într-o unitate de timp 
considerată. Capacitatea de circulație a străzilor depinde de: viteză, elemente geometrice ale 
străzii, distanța parcursă, modul de organizare și dirijare a circulației, viraje permise. Unitatea 
de măsură pentru exprimarea capacității de circulație, în cazul sistemului rutier, este vehiculul 
etalon. 

În vreme ce densitatea este o caracteristică macroscopică spațială, fluxul de trafic este o 
caracteristică temporală. Rata fluxului de trafic (denumită pe scurt flux) reprezintă exprimarea 
unei rate orare, adică al numărului de vehicule pe oră. 

Caracteristica macroscopică numită densitate de trafic permite crearea unei imagini referitoare 
la nivelul de aglomerare pe o secțiune de drum. Este exprimată în număr de vehicule pe 
kilometru. 

O alta caracteristică macroscopică importantă este viteza medie a fluxului de trafic. Aceasta se 
exprimă în kilometri pe oră și reprezintă  o viteză medie spațială. 
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Traficul rutier se află în permanență într-o stare ce poate fi caracterizată prin rata fluxului de 
trafic, densitate și viteza medie.  

Regimurile de trafic ce pot fi definite pe baza valorilor celor trei caracteristici de trafic 
prezentate sunt următoarele: 

- Regimul de trafic liber: traficul este redus, vehiculele pot calatori cu viteza dorita, nu 
apar întârzieri din cauza vehiculelor din jur, datorita capacitații de a executa manevre 
de depășire. 

- Regimul de trafic la capacitate: atunci când rata fluxului de trafic atinge valoarea qc, 
vehiculele se deplaseaza cu o viteza de trafic la capacitate vc, mai mica decât viteza de 
trafic liber. 

˗ Regimul de trafic saturat: densitatea traficului creste peste valoarea corespunzătoare 
traficului la capacitate, iar rata fluxului si viteza scad spre zero; starea traficului este 
denumita trafic congestionat sau saturat. In condiții extreme, traficul devine nemișcat, 
iar denumirea corespunzătoare este de trafic blocat. In aceasta stare, densitatea de trafic 
atinge valoarea densității de blocare (kb). 

Cererea de transport 
Rezultatele obținute în procesul de modelare a transportului au fost integrate cu rezultatele 
celorlalte analize realizate asupra datelor colectate, respectiv cu anchetele la domiciliu și 
recensămintele de trafic. 

Cererea de transport este reprezentată în matricele de deplasări, care reprezintă volumul de 
călătorii, la nivelul anului 2021, pentru întreaga zi. 

Matricele referitoare la totalul deplasărilor, însumând deplasările realizate cu autoturismul 
propriu, cu transportul public, pietonale și cu bicicleta, sunt reprezentate ca intrări în aria de 
studiu, respectiv deplasări interne. 

Datele au fost obținute prin extinderea eșantioanelor rezultate ca urmare a culegerii datelor prin 
metodele menționate anterior, astfel încât să fie reprezentative pentru populația activă totală, 
la nivel zonal. 

Tabelul 2.6 Matricele de deplasări pentru municipiul Edineț, anul 2021 
Origine/ Destinație Mun. 

Edineț 
Zona Z1 

(intrare NV) 
Zona Z2 Zona Z3 Zona Z4 

(intrare SE) Nr deplasărilor (Gordineștii Noi) (Alexăndreni) 
Mun. Edineț 0 25419 7680 14943 21096 

Zona Z1 (intrare NV) 26944 

0 
Zona Z2 (Gordineștii Noi) 8385 

Zona Z3 (Alexăndreni) 14275 
Zona Z4 (intrare SE) 20175 

Sursă: Prelucrare proprie 

Cererea pe rețeaua de transport pentru anul 2021 rezultată din tabelele și graficele prezentate 
anterior are următoarea structură: 
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Tabelul 2.7 Detalii privind structura cererii 

Tip vehicule Trafic 
nemotorizat 

Trafic 
motorizat 

Trafic 
pasageri 

Trafic 
marfă 

Vehicule 
grele 

Procentaj 59,7% 40,3% 99,0% 1,0% 40,0% 
Sursă: Prelucrare proprie 

2.3.3. Parcări 

În municipiul Edineț nu există parcări cu plată amenajate de administrația publică locală si nici 
un regulament local pentru reglementarea spațiilor de parcare sau a modului de utilizare a lor. 
Parcările în municipiu sunt reglementate de principalele documente naționale în domeniu, 
astfel: 

- dreptul de a staționa sau parca pe drumurile publice este stabilit de Hotărîrea Nr. 
HG357/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere; 

˗ contravențiile rezultate din parcarea neregulamentară sunt stabilite de Codul 
Contravenţional al Republicii Moldova, COD Nr. CС218/2008. 

Astfel, oprirea / staționarea vehiculelor este permisă în următoarele condiții: 

- pe partea carosabilă, paralele cu marginea carosabilului, dacă prin indicatoare sau 
marcaj nu este prescrisă altă modalitate. 

- în localități se efectuează în modul următor: 
o pe partea dreaptă a carosabilului, cât mai aproape de acostament; 
o pe ambele părți ale drumului cu circulație în sens unic, dacă se asigură cel puțin 

o bandă pentru circulație; 
o parțial sau în întregime pe trotuar, în locuri special amenajate (semnalizate prin 

indicatoare sau marcaje), cu lăsarea unei lățimi minime, de cel puțin 1,5m, 
pentru circulație liberă a pietonilor. Distanța de 1,5m asigură spațiu suficient și 
pentru deplasarea persoanelor cu mobilitate redusă.   

În baza celor 2 documente, a fost evaluat potențialul municipiului de a amenaja locuri de 
parcare și de a introduce un regulament pentru gestiunea sistemului de parcare. Principalul 
obstacol în gestiunea sistemului de parcare este dat de prevederile:  

- Art. 7 ”Persoana poate fi sancţionată numai pentru contravenţia în a cărei privinţă este 
dovedită vinovăţia sa”;  

˗ Art 8 (1) ”Persoana este supusă răspunderii contravenţionale numai pentru fapte 
săvîrşite cu vinovăţie”/ (2) ”Este supusă răspunderii contravenţionale numai persoana 
care a săvîrşit cu intenţie sau din imprudenţă o faptă prevăzută de legea 
contravenţională”.  

Aceste prevederi complică posibilitatea de asigura respectarea regulamentului si taxelor de 
parcare, deoarece trebuie să fie sancționat făptuitorul și nu poate fi sancționat vehiculul. În 
acest caz este necesar să existe personal care să monitorizeze activ utilizarea locurilor de 
parcare și nu este posibilă utilizarea sistemelor inteligente / automate de înregistrare a 
contravențiilor din sectorul parcărilor.   

Politica de parcare poate fi un instrument eficient pentru gestionarea cererii de parcare, 
reprezentând în același timp o sursă de venituri municipale suplimentare și ar trebui avut în 
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vedere acest potențial. Într-o politică de parcare, satisfacerea totală a necesarului de locuri de 
parcare nu este recomandată deoarece are ca efect creșterea ratei de motorizare a municipiului. 
La nivelul municipiului Edineț se remarcă necesitatea dezvoltării unei politici coerente de 
parcare, prin crearea unui regulament local de parcare, amenajarea locurilor de parcare și 
introducerea  unor taxe pentru parcare în zonele cu cerere ridicată. 

Figura 2.137 Prețul pe care locuitorii ar fi dispuși să îl plătească pentru pentru o oră de 
parcare în zona centrală sau alte obiective de interes (%) 

 
Sursă: Sondaj privind comportamentul de deplasare, PMUD Edineț 2021 

 

Figura 2.138 Prețul pe care locuitorii ar fi dispuși să îl plătească pentru parcarea timp de 
o lună, aproape de domiciliu (%) 

 
Sursă: Sondaj privind comportamentul de deplasare, PMUD Edineț 2021 

2.3.4. Siguranța rutieră 

În cadrul PMU Edineț au fost analizate date privind accidentele produse pe teritoriul 
municipiului, cu scopul de a identifica cele mai problematice zone și propune ulterior soluții 
pentru acestea. 

În municipiul Edineț, în perioada 2016 – 2020, s-au înregistrat 60 de accidente în total, dintre 
care, 34 au fost accidente în care au fost implicați pietonii. Numărul total de victime produse 
de accidentele rutiere în perioada menționată a fost de 63, dintre care 4 decedați, 16 răniți grav 
și 43 răniți ușor.  
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În perioada analizată se observă o oscilație a numărului accidentelor, între anii 2016-2018 s-a 
înregistra creșterea numărului de accidente, ajungând la valoarea maximă, 20 de accidente, în 
anul 2018. Se remarcă scăderea semnificativă a numărului accidentelor în anul 2019, când 
acestea ajung la 8 accidente / an, valoare sub cea înregistrată în 2016. Cel mai mic număr de 
accidente a fost înregistrat în anul 2020, dar nu se poate stabili daca scăderea se datorează 
exclusiv măsurilor de diminuare a accidentelor sau efectelor pandemiei COVID-19, care au 
determinat scăderi ale deplasărilor față de anii precedenți. 

Figura 2.139 Evoluția numărului accidentelor rutiere, perioada 2016-2021 

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza dalelor furnizate de Inspectoratul de Poliție Edineț 

Referitor la accidentele în care au fost implicați pietoni, variația acestora este diferită de 
accidentele totale. Cele mai multe s-au petrecut în anul 2017, valorile scăzând anul următor și 
menținându-se constante în perioada 2018-2020. În ceea ce privește tipul de victime, se observă 
că accidentele în care au fost implicați pietonii (participanți mai vulnerabili la trafic), s-au 
soldat cu moartea a 3 persoane, 75% din numărul total de morți în urma accidente rutiere în 
perioada 2016-2020. În plus acestea s-au soldat cu un număr mare de răniți ușor, 31 de 
persoane, comparativ cu cei răniți grav, 4 persoane, care au reprezentat doar 20% din totalul 
înregistrat în perioada 2016-2020.  

Figura 2.140 Evoluția numărului accidentelor rutiere în care au fost implicați pietoni 
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Sursă: Prelucrare proprie pe baza dalelor furnizate de Inspectoratul de Poliție Edineț 

Conform datelor furnizate de Inspectoratul de Politie Edinet, cauzele de producere a 
accidentelor, în perioada menționată, au fost: excesul de viteză, traversarea pietonilor în loc 
interzis și starea de ebrietate la volan. 

În municipiul Edineț, cele mai multe accidente, un total de 29, au avut loc pe strada 
Independenței. Cu toate acestea, s-au soldat preponderent cu persoane rănite ușor (21), număr 
celor răniți grav fiind mai scăzut (5). Începând cu anul 2019, numărul accidentelor a scăzut 
semnificativ pe această stradă. 

Figura 2.141 Numărul de accidente înregistrate pe strada Independenței, în perioada 
2016-2020 

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza dalelor furnizate de Inspectoratul de Poliție Edineț 

Următoare stradă pe care s-au înregistrat accidente în mai mulți ani din perioada analizată este 
Șoseaua Bucovinei. Numărul total al accidentelor este mai scăzut decât pe strada 
Independenței, înregistrându-se doar 8.  

Figura 2.142 Numărul de accidente înregistrate pe Șoseaua Bucovinei, în perioada 2016-
2020 
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Sursă: Prelucrare proprie pe baza dalelor furnizate de Inspectoratul de Poliție Edineț 

De asemenea, pe strada Iurii Gagarin s-au înregistrat accidente în ani consecutivi, respectiv în 
perioada 2018-2020. Spre deosebire de celelalte 2 străzi, accidentele nu s-au soldat cu decese. 

Figura 2.143 Numărul de accidente înregistrate pe strada Iurii Gagarin, în perioada 
2016-2020 

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza dalelor furnizate de Inspectoratul de Poliție Edineț 

2.4. Transport public 

2.4.1. Transport public raional și interurban 

Municipiul Edineț este conectat cu localitățile și raioanele învecinate, dar și cu principalele 
orașe din țară prin intermediul conexiunilor rutiere. Infrastructura feroviară națională nu 
deservește municipiul, cea mai apropiată gară fiind în localitatea Brătușeni, aflată la 14.5 km 
de Edineț. Prin stația Brătușeni nu circulă trenuri de călători, circulă doar trenuri de marfă. 

Astfel, între municipiul Edineț și localitățile din raion, localitățile din raioanele învecinate și 
principalele localități din țară există conexiuni prin intermediul serviciilor de transport în 
comun rutier.  

În municipiu există două autogări, care deservesc rutele suburbane locale, interraionale și 
naționale. Gara auto de pe str. Independenței 177 – deservește rute naționale și locale, iar gara 
auto de pe str. Gorki, 5 – deservește rutele suburbane locale, ambele gări fiind în proprietate 
privată. Este de menționat că dacă prima gară este amplasată la periferia orașului, din direcția 
Chișinău, atunci cea de-a 2-a, își are amplasarea în centrul orașului, în imediata apropiere a 
pieței din oraș. Deși autogara se află în zona centrală, locuitorii municipiului nu sunt deranjați 
de poziționarea ei, 75,3% dintre respondenții sondajului realizat pentru elaborarea PUG, 
preferă ca această autogară sa nu fie mutată. Doar 18% dintre respondenți ar prefera mutarea 
autogării la periferia orașului. 
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Figura 2.144 Percepția cu privire la locul de amplasare al Gării Auto din Edineț 

 
Sursă: Sondajul opiniei publice a locuitorilor mun. Edineț privind situația curentă și 

prioritățile de dezvoltare urbană, PUG Edineț 2021 

Ambele gări auto din municipiu deservesc rute suburbane locale, după cum urmează: 

→ Strada Independenței, 177 
- direcția Alexăndreni – 3 rute/zi, 
- direcția Ruseni, Cupcini – 22 rute/zi, 
- direcția Gordinești – 2 rute/zi. 

→ Strada Gorki, 7 
- direcția Hlinaia – 12 rute/zi, 
- direcția Ruseni, Cupcini – 25 rute/zi. 

O reglementare a circulației de autocarele, ce sunt deservite de aceste gări, prin localitate, nu 
există. Primăria a făcut câteva tentative de a reglementa acest proces, dar fără succes, astfel că, 
atât rutele naționale, cât și cele suburbane, utilizează infrastructura rutieră urbană haotic, fapt 
demonstrat și de măsurările efectuate. Trebuie de menționat și faptul că ambele gări auto sunt 
administrate privat, și ambele gări auto deservesc și rute interurbane, iar itinerarele de circulație 
în zona orașului nu sunt coordonate cu autoritățile municipale. Acest fapt este vizibil și din 
recensământul de trafic efectuat în cadrul proiectului.  

În cadrul PMU al municipiului Edineț a fost evaluat gradul de satisfacție al locuitorilor cu 
privire la serviciile de transport în comun la nivelul raionului. Din informațiile colectate se 
observă că peste 40% dintre respondenți nu sunt utilizatori suficient de frecvenți ai acestui mod 
de transport. Utilizatorii transportului raional s-au declarat nemulțumiți și foarte nemulțumiți 
de gradul de aglomerație din vehicule (17,8%) și de confortul termic în timpul deplasării 
(25,3%). În schimb, s-au declarat în special mulțumiți, dar și foarte mulțumiți de curățenia din 
vehicule (25,8%), numărul de scaune (25,6%) și spațiul disponibil pentru bagaje (24,5%). 
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Figura 2.145 Grad de satisfacție privind vehiculele folosite în călătoriile cu mijloace de 
transport în comun (%) 

 
Sursă: Sondaj privind comportamentul de deplasare, PMU Edineț 2021 

Referitor la condițiile generale ale călătoriilor cu transportul în comun la nivelul raionului, 
gradul cel mai mare de mulțumire este dat de orarul de funcționare, cu 26,1% dintre respondenți 
mulțumiți și foarte mulțumiți. Frecvența serviciului de transport în comun este un alt factor de 
mulțumire pentru 23,9% dintre respondenți. Cel mai nemulțumitor aspect identificat de 
respondenți este prețul biletului de călătorie.  

Figura 2.146 Grad de satisfacție privind condițiile generale ale călătoriilor cu mijloace de 
transport în comun (%) 

 
Sursă: Sondaj privind comportamentul de deplasare, PMU Edineț 2021 

În ceea ce privește comportamentul celorlalți participanți la trafic și al personalului suport 
pentru transportul public, respondenții care s-au pronunțat se declară în mare parte mulțumiți 
de acesta. Comportamentul șoferilor este principalul motiv de mulțumire pentru 29,3% dintre 
respondenți.  
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Figura 2.147 Grad de satisfacție privind ceilalță participanți în călătoriile cu mijloace de 
transport în comun (%) 

 
Sursă: Sondaj privind comportamentul de deplasare, PMU Edineț 2021 

2.4.2. Transport public local 

În municipiul Edineț nu există servicii de transport public local, organizat sau operat de 
administrația publică. Există servicii de transport în comun, dar acestea sunt operate de mediul 
privat. 

Transportul în comun este realizat pe 2 rute urbane, în orașul Edineț și o rută suburbană care 
asigură conexiuni între statul Alexăndreni și oraș, astfel: 

- Ruta 1, urban – are originea pe strada Independenței (mag. Bomba) – până la str. 
Testimițeanu – pe șos. Bucovinei – str. Independenței și retur. Traseul este circular, are 
o lungimea de 5,5 km și deservește populația din Zona Centru; 

- Ruta 2, urban – are aceeași origine ca ruta 1 pe Str. Independenței (Bomba) – până la 
str. Ștefan Vodă – str. Gagarin –  până la 200 m de intersecția cu M5 și retur. Traseul 
are lungimea de 2,4 km; 

- Ruta 3, suburban – pornește de pe Str. 31 august 1989 (intersecție cu str. Sf. Vasile) – 
str. Valentin Roșca – sat Alexăndreni, și retur. Traseul are lungimea de 4,4 km. 
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Figura 2.148 Traseele urbane și suburbane care deservesc municipiul Edineț 

 
În urma unei analize comparative cu distanțele ce pot fi parcurse pe jos în mod confortabil, 
frecvența de circulație a transportului în comun este puțin atractivă pentru utilizatori. Ruta 1 și 
2 au frecvențe bune, de 15 minute între vehicule, la ora de vârf a traficului, dar o frecvență de 
2 curse / oră în afara orelor de vârf nu poate fi preferată în locul mersului pe jos. Acest fapt 
este evidențiat și de ponderea scăzută pe care o are transportul public (10% comparativ cu 54% 
pentru mersul pe jos) în distribuția modală a deplasărilor. Ruta suburbană spre satul 
Alexăndreni are o frecvență de 8 curse/zi, corelate cu programul de începere și finalizare a 
activităților productive sau educaționale. 

În cadrul PMU a fost identificat potențialul de schimbare a comportamentului de deplasare, de 
la alte moduri de transport către transportul public. Principalul factor care ar motiva locuitorii 
în mare și foarte mare măsură să se deplaseze mai mult cu transportul public este scăderea 
costului de călătorie (22,6%), urmat de dificultatea de a parca autoturismul personal la 
destinație (19,2%). La polul opus, locuitorii ar fi cel mai puțin influențați de reducerea timpului 
total de deplasare comparativ cu timpul necesar deplasării cu vehiculul personal (20,8% 
declarându-se deloc sau puțin influențați de această îmbunătățire) și de creșterea frecvenței 
transportului public la 4-7 minute între vehicule (18,4%). 
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Figura 2.149 În ce măsura v-ar determina următoarele facilitați să utilizați transportul 
în comun, în defavoarea mașinii proprii/taxiului? 

 
Sursă: Sondaj privind comportamentul de deplasare, PMU Edineț 2021 

2.5. Transport de marfă 
În municipiul Edineț, autovehiculele de marfă nu tranzitează orașul, circulând în special pe 
artera ocolitoare M14. Din studiul de trafic elaborat în cadrul PMU, rezultă că doar 3% din 
totalul autovehiculelor care întră în oraș sunt vehicule de transport marfă, dintre care 1,8% sunt 
autocamioane de dimensiuni mai mici (LGV), iar 1.2% sunt autocamioane de mari dimensiuni. 

În Edineț nu există un regulament local care reglementează accesul vehiculelor de marfă sau 
circulație pe anumite artere, dar accesul vehiculelor de mare tonaj nu este permis în oraș. 
Permisiune de a întra în oraș se reglementează la cerere prin Dispoziție de Primar.  

Deși municipiul Edineț nu este deservit de infrastructură feroviară, în cea mai apropiată stație, 
Bratușeni, circulă doar trenuri de marfă. Prin această stație, în anul 2020 au fost exportate 
100.551 tone de produse, iar în anul 2021 s-au exportat 37,841 tone. De asemenea, în 2020 s-
au importat 105,457 tone, iar în 2021 s-au importat doar 369 tone.  

2.6. Mijloace alternative de mobilitate  
Planurile de mobilitate urbană readuc în centrul procesului de planificare deplasarea oamenilor, 
spre deosebire de studiile de trafic sau strategiile de transport care se concentrau pe 
autovehicule. Astfel, planul de mobilitate pune accent pe schimbarea comportamentului de 
deplasare de la utilizarea automobilelor la moduri mai puțin poluante, precum mersul pe jos 
sau cu bicicleta, dar si transportul public. Prezența unui număr tot mai mare de pietoni sau 
bicicliști în spațiul public crește siguranța locuitorilor și are efecte pozitive asupra stării de 
sănătate. 

2.6.1. Mersul pe jos 

Orașul Edineț are aproximativ 4.5 km pe direcția nord-vest – sud-est și aproximativ 3 km pe 
direcția est-vest, dimensiuni foarte potrivite, care fac deplasări pietonale posibile pentru 
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majoritatea activităților. Acest fapt este evidențiat și de ponderea mare, 54%, pe care o are 
mersul pe jos în distribuția modală a deplasărilor.  

Circulația pietonală în municipiul Edineț se desfășoară majoritar în centrul localității (zona 
Pieței centrale și a gării din strada Gorki), dar și în lungul străzii Independenței până în zona 
de intrare în Grădina Publică ”Vasile Alecsandri”. Facilități corespunzătoare pentru circulația 
pietonală sunt doar pe strada Independenței, pe celelalte străzi, facilitățile pentru pietoni sunt 
dezvoltate haotic. Strada Independenței, în zona centrală are un profil transversal foarte potrivit 
mersului pe jos, trotuarele sunt suficient de late, plantațiile de aliniament asigură umbră pe 
perioada caldă și mențin temperatura la nivelul solului mai scăzută, numărul redus de benzi de 
circulație nu funcționează ca o barieră între cele două trotuare, iar spațiile verzi din apropierea 
cladirilor contribuie la un peisaj urban plăcut. 

Principala problemă care îngreunează mersul pe jos este calitatea precară a infrastructurii 
pietonale sau lipsa ei. Majoritatea drumurilor locale din oraș nu au deloc trotuar, 70% din 
lungimea infrastructurii rutiere, o valoare semnificativ mai mare decât procentul străzilor din 
balast (62%). Se remarcă lipsa trotuarelor sau doar trotuar parțial chiar și pe străzile asfaltate. 
Harta de mai jos prezintă infrastructura rutieră din municipiu, clasificată în funcție de existența 
trotuarelor. Se observă că doar străzile din zona centrală au trotuar, zonele periferice cu străzi 
preponderent neasfaltate nu au infrastructură pentru pietoni. 

Figura 2.150 Străzile din municipiul Edineț care au infrastructură pietonală  

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor furnizate de Primăria Municipiului Edineț 
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Percepția publică susține această deficiență, starea infrastructurii și calitatea trotuarelor fiind 
principalele motive de nemulțumire exprimate de cetățeni. Peste 15% dintre respondenți sunt 
foarte nemulțumiți de această situație, iar peste 30% sunt nemulțumiți. La polul opus, numărul 
trecerilor de pietoni și semnalizarea acestora este mulțumitoare pentru cei mai mulți 
respondenți, pentru 38,3%.  

Figura 2.151 Grad de satisfacție cu privire la condițiile de deplasare pietonală – starea 
infrastructurii (%) 

 
Sursă: Sondaj privind comportamentul de deplasare, PMU Edineț 2021 

Pietonii sunt cei mai vulnerabili participanți la trafic, de aceea este importantă siguranța lor în 
deplasare, dar și gradul de siguranță pe care îl percep. Astfel, comportamentul celorlalți 
participanți la trafic influențează atât siguranța reală cât și pe cea percepută, iar pietonii sunt 
mai mulțumiți de comportamentul bicicliștilor și al motocicliștilor decât de comportamentul 
șoferilor. 

Figura 2.152 Grad de satisfacție cu privire la condițiile de deplasare pietonală -  
comportamentul participanților la trafic (%) 

 
Sursă: Sondaj privind comportamentul de deplasare, PMU Edineț 2021 

Conform sondajelor realizate pentru elaborarea PUG Edineț, majoritatea respondenților (59%) 
își doresc transformarea unei străzi din zona centrală în stradă exclusiv pietonală. Cea mai 
potrivită stradă pentru această transformare este strada Independenței, selectată de marea 
majoritate a celor intervievați (73,5%). 
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Figura 2.153 Strada care trebuie să fie transformată în una exclusiv pietonală 

 
Sursă: Sondajul opiniei publice a locuitorilor mun. Edineț privind situația curentă și 

prioritățile de dezvoltare urbană, PUG Edineț 2021 

2.6.2. Mersul cu bicicleta 

În municipiul Edineț, infrastructura pentru biciclete este foarte puțin dezvoltată. Singurele 
străzi care au piste pentru biciclete sunt strada Octavian Cirimpei și strada Independenței, dar 
pe aceasta din urmă facilitățile pentru bicicliști sunt proiectate nesatisfăcător. Infrastructură 
pentru biciclete există și în Grădina Publică.  

Cu toate că infrastructura lipsește, ponderea deplasărilor cu bicicleta reprezintă 10% în 
distribuția modurilor de deplasare. Folosind datele colectate de aplicația Strava, s-au evidențiat 
principalele artere de circulație pe care se folosește bicicleta, străzile 31 August, V. Roșca, 
Alexander Pușkin, Alexandru cel Bun, Independenței și Mihai Eminescu. De asemenea, se 
observă că bicicleta este cel mai mult folosită pentru deplasarea între satul Alexăndreni și oraș, 
pe strada V. Roșca și în prelungirea ei pe drumul L53.  

Figura 2.154 Principalele trasee utilizate pentru deplasarea cu bicicleta de către 
utilizatorii Strava, 2021 
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Sursă: Strava13 

Cei mai mulți cetățenii ai municipiului se declară nici mulțumiți, nici nemulțumiți de condițiile 
generale ale deplasărilor cu bicicleta, iar ponderea celor care se declară mulțumiți este 
apropiată de cei care se declară nemulțumiți. Vizibilitatea indicatoarelor rutiere este 
mulțumitoare pentru cei mai mulți respondenți, în timp ce răspândirea infrastructurii pentru 
biciclete la nivelul municipiului este principalul motiv de nemulțumire. Având în vedere că 
doar 41% din lungimea drumurilor locale este asfaltată, posibilitatea de a dezvolta 
infrastructură pentru biciclete a fost limitată până în prezent la aceste străzi.  

Figura 2.155 Grad de satisfacție privind condiții generale ale călătoriilor cu bicicleta (%)   

 
Sursă: Sondaj privind comportamentul de deplasare, PMU Edineț 2021 

Bicicliștii sunt, alături de pietoni, participanți vulnerabili la trafic. În municipiul Edineț, 
bicicliștii sunt mult mai mulțumiți de comportamentul pietonilor decât de cel al șoferilor, dar 
majoritatea respondenților nu sunt nici mulțumiți, nici nemulțumiți de comportamentul 
șoferilor. Organizarea campaniilor de conștientizare a vulnerabilității bicicliștilor în trafic 
poate conduce la îmbunătățirea comportamentului șoferilor în raport cu aceștia, dar principala 
metodă care crește siguranța bicicliștilor în timpul deplasării este extinderea infrastructurii 
pentru biciclete. 

 

 
13 https://www.strava.com/heatmap#11.79/27.31967/48.11344/hot/all  
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Figura 2.156   Grad de satisfacție privind comportamentul celorlalți participanți la trafic, 
din percepția bicicliștilor (%)   

 
Sursă: Sondaj privind comportamentul de deplasare, PMU Edineț 2021 

Principalele cerințe ale locuitorilor, pentru a fi încurajați să se deplaseze mai mult pe bicicletă 
sunt legate de infrastructură de calitate, atât pentru deplasare (piste), dar și pentru păstrarea 
bicicletelor în siguranță la destinație (parcări / rastele). 

Figura 2.157 Dotările care ar încuraja deplasările cu bicicleta (%) 

 
Sursă: Sondaj privind comportamentul de deplasare, PMU Edineț 2021 

2.7. Managementul traficului  
In prezent, organizarea si controlul traficului in Municipiul Edinet sunt realizate prin 
reglementări pe baza indicatoarelor de circulație și a marcajelor rutiere (semnalizare rutieră 
statică). 

În municipiu nu există locații semaforizate. Există 4 sensuri giratorii, la cele 4 intrări în oraș: 

- Intersecția Str. Independenței – Șos. Bucovinei  
- Intersecția Str. Independenței – DN M14 
- Intersecția Str. Iuri Gagarin – DN M14 
˗ Intersecția Str. V. Roșca – DN M14. 

În prezent, municipiul Edineț nu beneficiază de un sistem inteligent de management integrat al 
traficului. Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a Municipiului Edineț pentru perioada 
2020-2025 propune modernizarea sistemului de informare și siguranță în traficul rutier prin 
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instalarea a 3 semafoare moderne și destinate tuturor participnaților la trafic, inclusiv celor 
vulnerabili. Introducerea unui sistem pentru managementul traficului nu se justifică momentan 
deoarece nu există intersecții semaforizate, dar va fi avută în vedere în cadrul propunerilor 
PMU, in contextul introducerii semaforizării în oraș.   

De asemenea, Strategia de dezvoltare, propune instalarea camerelor video pentru supraveghere 
și monitorizare. Implementarea acestui proiect este important a fi realizată astfel încât camerele 
video să poate fi utilizate și pentru înregistrarea valorilor de trafic la intrarea și ieșirea din 
municipiul. Astfel de înregistrări sunt utile pentru oraș ținând cont de ponderea semnificativă 
a traficului de tranzit, determinată de poziția municipiului, pe axa nord – sud DN M14. 

2.8. Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate  
Datorită dimensiunilor reduse, municipiul Edineț prezintă doar 2 zone cu un grad mai ridicat 
de complexitate. Acestea sunt: strada Independenței, segmentul din zona centrală și zona pieței 
și a gării auto de pe strada Gorki. Aceste 2 zone complexe au fost identificate ca repere la 
nivelul orașului în cadrul sondajului pentru elaborarea PUG. 

Figura 2.158 Repere simbolice care reprezintă mun. Edineț (existente) 

 
Sursă: Sondajul opiniei publice a locuitorilor mun. Edineț privind situația curentă și 

prioritățile de dezvoltare urbană, PUG Edineț 2021 

Complexitatea zonei centrale este dată de concentrarea multor funcțiuni urbane de interes, 
precum și existența Grădinii publice, reperul principal al orașului. În cazul zonei pieței, 
caracterul de pol care atrage deplasări, împreună cu amplasarea autogării în vecinătate conduce 
la aglomerarea zonei. Cu toate acestea, majoritatea locuitorilor preferă menținerea pieței în 
zona centrală, dar consideră necesară reamenajarea zonei.  
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Figura 2.159 Dezvoltarea pieței și activităților comerciale din Centrul orașului Edineț 

 
Sursă: Sondajul opiniei publice a locuitorilor mun. Edineț privind situația curentă și 

prioritățile de dezvoltare urbană, PUG Edineț 2021 

2.9. Electromobilitatea 
În domeniul mobilității urbane, orașele trebuie să rezolve o serie de probleme serioase de trafic, 
printre care și reducerea poluării aerului, din cauza gazelor cu efect de seră, și a poluării fonice. 
Principala sursă de poluare din trafic se datorează motorului autovehiculelor, astfel este 
necesară reducerea poluării generată de aceste motoare. Soluția promovată pe plan european 
este schimbarea treptată a parcului auto de la vehicule cu motoare cu combustie internă la cele 
cu motoare electrice, care au per total performanțe mai bune privind poluarea aerului și sunt 
silențioase.   

Republica Moldova a început să susțină creșterea atractivității vehiculelor electrice în rândul 
populației, prin dezvoltarea Rețelei Naționale de încărcare a vehiculelor electrice, disponibilă 
pe întreg teritoriul țării. Rețeaua a fost dezvoltată în cadrul programului de asistență „Orașe 
ecologice durabile în Moldova – Catalizarea investițiilor în orașe verzi durabile în Republica 
Moldova, folosind o abordare holistică de planificare urbană integrată”14 finanțat de Programul 
Națiunillor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova și demarat în anul 2018. Rețeaua a fost 
dezvoltată de EV Point printr-un parteneriat. 

În municipiul Edineț există 2 stații de încărcare pentru vehicule electrice ce fac parte din rețeaua 
EV Point. O stație de încărcare este localizată la intrarea sudică a municipiului, la intersecția 
drumurilor M14 și E583, iar al doilea este localizat pe Șoseaua Bucovinei. 

Schimbările produse în componența parcului auto la nivelul municipiului indică momentan o 
preferință pentru vehiculele hibrid, fiind achiziționate 52 de vehicule în ultimii 4 ani. Din 
imaginea de mai jos se observă că în perioada 2016-2019 numărul vehiculelor a crescut 

 

 
14 https://evpoint.md/reteaua/  
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accelerat, aproape dublându-se de la un an la altul. Anul 2020 este caracterizat de o creștere 
mai lentă, care se poate datora instabilității generate de pandemia Covid-19. 

Figura 2.160 Evoluția numărului de automobile hibrid în municipiul Edineț, în perioada 
2016-2020. 

 
Sursă: Prelucrare proprie 

Deoarece stațiile publice de încărcare au fost instalate recent, achiziția vehiculelor electrice nu 
a fost la fel de accelerată. În prezdent există doar 1 vehicul electric, achiziționat în anul 2019. 
De asemenea, costul ridicat de achiziție pentru vehiculele electrice, raportat la puterea de 
cumpărare la nivel național și local reprezintă o cauză suplimentară pentru situația actuală.  

2.10. Evoluția comportamentului de deplasare 
Pentru a deriva creșterea în cererea de călătorii pentru modelarea de transport, între anul de 
bază 2021 și anii de prognoză 2027 și 2035 au fost utilizate datele socio-economice disponibile, 
la nivel local sau național. 

Astfel, pentru a calcula creșterea prognozată privind călătoriile, au fost utilizate cele mai 
relevante date istorice și de prognoză pentru parametrii care influențează comportamentul 
privind deplasările în zona de studiu, și anume: 

- Populația 
- Gradul de ocupare al forței de muncă (salariați) 
˗ Gradul de motorizare 

Evoluția istorică și prognozată a populației 

Prognoza demografică la nivelul Municipiului Edineț se bazează pe datele istorice disponibile 
la nivelul localității și presupunând o evoluție a populației similară pentru perioadele de 
prognoză. 
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Tabelul 2.8 Evoluția istorică a populației Municipiului Edineț 2011-202015 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Municipiul Edineț 18.432 18.428 18.429 18.381 18.257 

Alexandreni 1.326 1.302 1.287 1.260 1.241 

Gordineștii Noi 330 323 316 304 303 

TOTAL 20.088 20.053 20.032 19.945 19.801 

Sursă: Studiu de Fundamentare Volumul 1: Demografie și Prognoze Demografice, PUG 
Edineț 2021 

 

Tabelul 2.9 Prognoza statistică privind populația Municipiului Edineț 2021-203516 
 2021 2027 2035 

Municipiul Edineț 18.199 17.765 16.771 

Alexandreni 1.236 1.211 1.173 

Gordineștii Noi 302 295 287 

TOTAL 19.737 19.737 19.737 

Sursă: Studiu de Fundamentare Volumul 1: Demografie și Prognoze Demografice, PUG 
Edineț 2021 

Indicele de motorizare 

Indicele de motorizare reprezintă unul dintre factorii care influențează numărul de deplasări la 
nivelul zonei de studiu, iar valorile sale sunt corelate cu evoluția PIB. 

Conform datelor statistice și a sumarului mijloacelor de transport pe anul 2020, indicele de 
motorizare corespunzător este de aproximativ 238 autovehicule/ 1000 locuitori. Valorile 
rezultate pentru indicele de motorizare corespunzător anilor de prognoză sunt evidențiate în 
tabelul de mai jos. 

Tabelul 2.10 Prognoza evoluției indicelui de motorizare, Mun. Edineț, 2021-2035 
An 2021 2027 2035 

Indicele de motorizare 243 273 320 

Sursă: Prelucreare proprie pe baza datelor furnizate de Primăria Municipiului Edineț 

Evoluția istorică a numărului de autovehicule în Municipiul Edineț este evidențiată în graficul 
următor. 

 

 
15 Sursă: Planul Urbanistic General al Municipiului Edineț 
16 Sursă: Institutul Național de Statistică 
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Figura 2.161 Evoluția numărului de vehicule, 2016-2020 

 
Sursă: Prelucreare proprie pe baza datelor furnizate de Primăria Municipiului Edineț 

Importante pentru efectele asupra mediului, respectiv asupra emisiilor cu efect de seră este și 
evoluția istorică a combustibilului utilizat și a vechimii parcului auto. 

Acestea sunt prezentate în graficele următoare, prin comparație între valorile din 2016 și 2020. 

Figura 2.162 Vechimea parcului de autoturisme, 2016/2020 

 
Sursă: Prelucreare proprie pe baza datelor furnizate de Primăria Municipiului Edineț 
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Figura 2.163 Vechimea parcului de vehicule de marfă, 2016/2020 

Sursă: Prelucreare proprie pe baza datelor furnizate de Primăria Municipiului Edineț 

 

 
Figura 2.164 Vechimea parcului de autobuze, 2016/2020 

Sursă: Prelucreare proprie pe baza datelor furnizate de Primăria Municipiului Edineț 

În cazul autoturismelor și autobuzelor se constată o creștere a segmentului 11-20 ani, în 
defavoarea vehiculelor noi, dar și al celor cu vechime de peste 10 ani. În schimb, pentru 
vehiculele de marfă crește vechimea parcului auto de peste 20 ani. 
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Figura 2.165 Evoluția parcului de autovehicule, în funcție de combustibil, 2016/2020 

Sursă: Prelucreare proprie pe baza datelor furnizate de Primăria Municipiului Edineț 

 

 
Figura 2.166 Evoluția parcului de vehicule de marfă, în funcție de combustibil, 

2016/2020 
Sursă: Prelucreare proprie pe baza datelor furnizate de Primăria Municipiului Edineț 
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Figura 2.167 Evoluția parcului de autobuze, în funcție de combustibil, 2016/2020 
Sursă: Prelucreare proprie pe baza datelor furnizate de Primăria Municipiului Edineț 

În cazul autovehiculelor, se observă o preponderență a vehiculelor cu combustibil benzină, în 
timp ce pentru vehicule de marfă și autobuze este preferată motorina. În cazul tuturor 
vehiculelor se constată o trecere de la combustibil benzină, la motorină, pe perioada de analiză. 

De asemenea, se constată numărul creșterea de peste 10 ori a numărului de autovehicule 
hibride. 

Scenariul „A face minimum” 

Scenariul „A face minimum” reprezintă scenariul de referință, respectiv situația viitoare în care 
se consideră că doar proiectele „angajate” în acest moment se vor realiza/implementa. Prin 
proiecte „angajate”, ne referim la proiectele pentru care construcția investiției respective a fost 
demarată sau când finanțarea pentru proiect a fost alocată și toate aprobările necesare au fost 
obținute. 

Pentru Municipiul Edineț, scenariul „A face minimum” este identic cu scenariul S0 „A nu face 
nimic”, deoarece nu există proiecte angajate în acest moment. 

Parametrii la nivel de rețea, pentru o zi normală, presupunând că proiectul specificat anterior 
este implementat, sunt cei prezentați în tabelul de mai jos, pentru anul de referință și anii de 
prognoză: 

Tabelul 2.11 Parametrii la nivel de rețea, Scenariul 1 „A face minimum” 
Parametru 2021 2027 2035 

Viteza medie (km/h) 30 29 27 

Consum de combustibil (l) 7.774 8.831 11.001 

Emisii CO2echiv (tone/an) 2.511,57 2.531,99 2.938,46 

Emisii CO2 (tone/an) 2.436,81 2.457,87 2.852,54 
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Parametru 2021 2027 2035 

Emisii N2O (kg/an) 210,11 208,79 242,08 

Emisii CH4 (kg/an) 528,08 517,37 599,25 

 

După cum se observă din analiza parametrilor la nivel de rețea, în condițiile în care nu există 
proiecte corespunzătoare scenariului S1 care să promoveze mobilitatea urbană, se va ajunge la 
încurajarea deplasărilor cu autovehiculul, în defavoarea celorlalte moduri de transport, și în 
special a deplasărilor pietonale și cu bicicleta. Evident, creșterea prognozată în ceea ce privește 
populația și indicele de motorizare vor accentua acest efect al creșterii ponderii deplasărilor cu 
autovehiculul, cu impact negativ asupra condițiilor de mediu, emisiilor de gaze de seră și a 
calității vieții locuitorilor. 

Evoluția distribuției modale în favoarea deplasărilor cu autoturismul este evidențiată în 
graficele de mai jos: 

Figura 2.168 Distribuția modală a deplasărilor, 2021 

 
Sursă: Consultant, sondajul în gospodării 

 
Figura 2.169 Distribuția modală a deplasărilor, 2027 
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Sursă: Consultant, sondajul în gospodării 

 
Figura 2.170 Distribuția modală a deplasărilor, 2035 

Sursă: Consultant, sondajul în gospodării 

2.10.1. Testarea modelării transportului în cadrul unui studiu de caz 

În cadrul acestui sub-capitol vor fi prezentate rezultatele modelării de transport pentru scenariul 
„A nu face nimic”, respectiv situația viitoare care cuprinde doar sistemul de transport existent, 
fără nicio altă infrastructură nouă sau schimbări în operarea existentă a transportului, luând 
însă în calcul creșterile preconizate în cererea de transport. Rezultatele vor fi prezentate pentru 
anul de bază 2021 și anii de prognoză, respectiv: 2027 și 2035. 

Pentru estimarea efectelor în anii de prognoză pe termen mediu și lung, a fost luată în 
considerare creșterea preconizată în cererea de transport, rezultată din creșterea indicelui de 
motorizare. În lipsa unor măsuri care să sporească atractivitatea transportului public sau a 
mijloacelor alternative de transport (bicicleta și mersul pe jos), cea mai mare parte a numărului 
de deplasări suplimentare față de anul 2021 se va regăsi în deplasările cu autoturismul propriu 
și mersul pe jos. 

Prin urmare, impactul asupra mediului urban va fi unul negativ major. Astfel, o creștere 
susținută a numărului de deplasări cu autovehiculul va conduce la scăderea fluenței traficului, 
producerea de congestii și coloane de vehicule și, implicit, la scăderea vitezei medii de 
circulație, respectiv creșterea numărului mediu de opriri. Aceste aspecte vor conduce la o 
creștere accentuată a emisiilor de noxe și CO2. Totuși, ținând cont de lipsa investițiilor inclusiv 
în infrastructura rutieră, creșterea modală a deplasărilor cu autovehiculul va fi mai mică decât 
în cazul Scenariului „a face minimum”. 

Sporirea numărului de autovehicule personale va îngreuna și traficul pentru vehiculele de 
marfă, cu efecte negative în eficiența economică și calitatea aerului. 

Valorile cantitative rezultate ca ieșiri din procesul de modelare de transport susțin afirmațiile 
de mai sus și sunt prezentate în tabelul următor, acestea fiind identice cu cele din Scenariul S1, 
deoarece nu există proiecte în implementare sau angajate în acest moment. 
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Tabelul 2.12 Valorile parametrilor de caracterizare a traficului, pentru scenariul „A nu 
face nimic” 

Parametru 2021 2027 2035 

Viteza medie (km/h) 30 29 27 

Consum de combustibil (l) 7.774 8.831 11.001 

Emisii CO2echiv (tone/an) 2.511,57 2.531,99 2.938,46 

Emisii CO2 (tone/an) 2.436,81 2.457,87 2.852,54 

Emisii N2O (kg/an) 210,11 208,79 242,08 

Emisii CH4 (kg/an) 528,08 517,37 599,25 

 

 

 


