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PREFAȚĂ 

 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a fost elaborat, la inițiativa PRIMĂRIEI SULINA, de către PFA 

Enăchescu Anton, conform Contractului nr. 2669 din 02.05.2017, în vederea creșterii calității vieții prin 

propunerea unui set integrat de măsuri care să sporească mobilitatea și accesibilitatea populației, cu 

efecte pozitive asupra mediului și dezvoltării sociale și economice a orașului Sulina.  

Suntem recunoscători tuturor partenerilor implicați în procesul de elaborare a Planului de Mobilitate 

Urbană Durabilă prin sprijinul deosebit acordat în furnizarea informațiilor necesare, precum și prin 

implicarea activă în conturarea ideilor de mobilitate pentru orașul Sulina - Primăria Sulina, Transport 

public local Sulina, Poliția locală Sulina, Capetenia Portului Sulina, Administrația Zonei de Liber Schimb 

Sulina, Administrația Fluvială a Dunării de Jos  (S.C.N. Sulina), Operatori de transport privați.   

 

PFA Enăchescu Anton 

 

 

  



3 
 

Cuprins 
1. INTRODUCERE ............................................................................................................................................................................................. 9 

1.1. Scopul și rolul documentației .................................................................................................................... 9 

1.2. Încadrarea în prevederile documentelor de planificare spațială .............................................................. 14 

1.3. Încadrarea în prevederile documentelor strategice sectoriale ................................................................. 15 

1.4. Preluarea prevederilor privind dezvoltarea economică, socială și de cadru natural din documentele de 
planificare ale UAT-urilor .................................................................................................................................... 32 

2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ............................................................................................................................................................ 37 
2.1. Contextul socio-economic cu identificarea densităților de populație și a activităților economice ............. 37 

2.1.1. Caracteristici demografice ................................................................................................................... 46 

2.1.2. Profil economic ................................................................................................................................... 61 

2.1.3. Aparatul administrativ al orașului Sulina ............................................................................................. 82 

2.2. Rețeaua stradală ..................................................................................................................................... 84 

2.3. Transport public ...................................................................................................................................... 96 

2.4. Transport de marfă ............................................................................................................................... 107 

2.5. Mijloace alternative de deplasare (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos și deplasarea persoanelor cu 
mobilitate redusă) ............................................................................................................................................ 114 

2.6. Managementul traficului (staționarea, siguranța în trafic, sisteme inteligente de transport, signalistică, 
structuri de management existente la nivelul autorității planificatoare) ........................................................... 115 

2.7. Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate (zone centrale protejate, zone logistice, poli 
ocazionali de atracție/ generare de trafic, zone intermodale- gări, aerogări, etc.) ............................................. 116 

3. MODELUL DE TRANSPORT ................................................................................................................................................................... 121 
3.1. Prezentare generală și definirea domeniului ......................................................................................... 121 

3.2. Colectarea de date ................................................................................................................................ 130 

3.3. Dezvoltarea rețelei de transport ........................................................................................................... 143 

3.4. Cererea de transport ............................................................................................................................. 151 

3.5. Calibrarea și validarea datelor ............................................................................................................... 152 

3.6. Prognoze .............................................................................................................................................. 154 

3.7. Testarea modelului de transport în cadrul unui studiu de caz ................................................................ 176 

4. EVALUAREA IMPACTULUI ACTUAL AL MOBILITĂȚII ...................................................................................................................... 177 
4.1. Eficiența economică .............................................................................................................................. 177 

4.2. Impactul asupra mediului ...................................................................................................................... 178 

4.3. Accesibilitate ........................................................................................................................................ 179 

4.4. Siguranță .............................................................................................................................................. 179 



4 
 

5. VIZIUNE DE DEZVOLTARE A MOBILITĂȚII URBANE ....................................................................................................................... 182 
5.1. Viziune pentru trei niveluri teritoriale ................................................................................................... 183 

6.1. Cadru(metodologia de selectare a proiectelor) ..................................................................................... 184 

7. DIRECȚII DE ACȚIUNE ȘI DE DEZVOLTARE A MOBILITĂȚII URBANE ......................................................................................... 188 
7.1. Direcții de acțiune și proiecte pentru infrastructura de transport .......................................................... 189 

7.2. Direcții de acțiune și proiecte operaționale ........................................................................................... 189 

7.3. Direcții de acțiune și proiecte organizaționale ....................................................................................... 189 

7.4. Direcții de acțiune și proiecte partajate pe niveluri teritoriale ............................................................... 190 

7.4.1. La scară periurbană/ metropolitană .................................................................................................. 190 

7.4.2. La scara localităților de referință ....................................................................................................... 190 

7.4.3. La nivelul cartierelor, zonelor cu nivel ridicat de complexitate ........................................................... 190 

8. EVALUAREA IMPACTULUI MOBILITĂȚII PENTRU CELE 3 NIVELURI TERITORIALE ................................................................ 191 
8.1. Eficiența economică .............................................................................................................................. 191 

8.2. Impactul asupra mediului ...................................................................................................................... 192 

8.3. Accesibilitate ........................................................................................................................................ 194 

8.4. Siguranță .............................................................................................................................................. 197 

8.5. Calitatea vieții ....................................................................................................................................... 198 

9. CADRUL PENTRU PRIORITIZAREA PROIECTELOR PE TERMEN SCURT, MEDIU ȘI LUNG..................................................... 202 
9.1. Cadrul de prioritizare ............................................................................................................................ 202 

9.2. Prioritățile stabilite ............................................................................................................................... 202 

10. PLANUL DE ACȚIUNE ............................................................................................................................................................................. 202 
10.1. Intervenții majore asupra rețelei stradale ......................................................................................... 207 

10.2. Transport public ................................................................................................................................ 210 

10.3. Transport de marfă ........................................................................................................................... 214 

10.4. Mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos, persoane cu mobilitate redusă)  

10.5. Managementul traficului (staționare, siguranța în trafic, sisteme inteligente de transport, signalistică, 
protecția împotriva zgomotului/sonoră) ........................................................................................................... 218 

10.6. Zonele cu nivel ridicat de complexitate (zone centrale protejate, zone logistice, poli ocazionali de 
atracție/ generare de trafic, zone intermodale – gări, aerogări, etc.) ................................................................ 218 

10.7. Structura intermodală și structuri urbanistice necesare ..................................................................... 218 

10.8. Aspecte instituționale ....................................................................................................................... 218 

11. STABILIRIEA PROCEDURILOR DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII P.M.U.D. ............................................................................. 220 
12. FORMULARE UTILIZATE LA COLECTAREA DATELOR ................................................................................................................... 222 
 



5 
 

Figură 1:Ciculul de planificare pentru un plan de mobilitate urbană ....................................................................... 13 
Figură 2: Culoare trans-europene de transport – context macro ............................................................................. 22 
Figură 3: Culoare trans-europene de transport ....................................................................................................... 23 
Figură 4: Plan de amenajare a teritoriului național- Secțiunea 1 – Rețele de transport : Direcții de dezvoltare a 
rețelei de căi rutiere ............................................................................................................................................... 33 
Figură 5: Plan de amenajare a teritoriului național- Secțiunea 1 – Rețele de transport : Direcții de dezvoltare a 
rețelei de căi feroviare ........................................................................................................................................... 33 
Figură 6:  Plan de amenajare a teritoriului național- Secțiunea 1 – Rețele de transport : Direcții de dezvoltare a 
rețelei de căi navigabile .......................................................................................................................................... 34 
Figură 7: Folosința terenurilor – extras P.U.G. Sulina .............................................................................................. 35 
Figură 8: Regiunile de dezvoltare ale Romăniei ....................................................................................................... 38 
Figură 9: Harta regiunii de dezvoltare Sud- Est........................................................................................................ 39 
Figură 10:Poziție geografică Sulina ......................................................................................................................... 40 
Figură 11: Rezervația Biosferei Delta Dunării .......................................................................................................... 41 
Figură 12: Judetul Tulcea ........................................................................................................................................ 42 
Figură 13: Complexul acvatic Roșu-Roșuleț-Puiu-Lumina ........................................................................................ 43 
Figură 14: Hartă – moșia orașului Sulina ................................................................................................................. 44 
Figură 15: Rețeaua de localități la nivel național ..................................................................................................... 46 
Figură 16: Scăderea demografică la nivel național - 1989-2012 ............................................................................... 47 
Figură 17: Evoluția populației cu domiciliul stabil în Sulina ..................................................................................... 48 
Figură 18: Evoluția natalității în Sulina       Figură 19:Evoluția mortalității în Sulina .................................................. 49 
Figură 20: Structura populației orașului Sulina pe categorii de vârsta ..................................................................... 50 
Figură 21:Evoluția populației Sulina pe vârste:2002, 2011, 2017 ............................................................................. 51 
Figură 22: Piramida vârstelor Sulina: 2016/2011 ..................................................................................................... 52 
Figură 23: Piramida vârstelor România :2016/2011 ................................................................................................ 52 
Figură 24: Relaționarea zonelor mixte ale orașului Sulina ..................................................................................... 116 
Figură 25: Limita zonei culturale a orașului Sulina ................................................................................................. 117 
Figură 26: Limita zonei de promenadă a orașului .................................................................................................. 119 
Figură 27: Traseul centru-plaja Sulina ................................................................................................................... 121 
Figură 28: Categorii de obiecte utilizate în modelul de transport .......................................................................... 122 
Figură 29: Etapele modelului de transport ............................................................................................................ 123 
Figură 30: Principalele date de intrare în model ................................................................................................... 125 
Figură 31: Principalele date de ieșire din model .................................................................................................... 128 
Figură 32: Clasificarea datelor socio-economice de intrare în Modelul de Transport ............................................. 131 
Figură 33: Principalele relații de tip origine – destinație identificate la nivelul orașului Sulina ............................... 134 
Figură 34: Împărțirea pe rezidenți a persoanelor intervievate ............................................................................... 134 
Figură 35: Repartiția pe moduri de transport în orașul Sulina ............................................................................... 136 
Figură 36: Comparație distribuție modală a deplasărilor pentru diverse orașe din România .................................. 136 
Figură 37: Distribuția pe scopuri de călătorie în orașul Sulina ............................................................................... 137 
Figură 38: Frecvența călătoriilor effectuate .......................................................................................................... 137 
Figură 39: Principalele probleme ale deplasărilor externe..................................................................................... 139 
Figură 40: Principalele probleme ale deplasărilor interne ..................................................................................... 140 



6 
 

Figură 41: Principalele probleme ale deplasărilor interne ale pietonilor și bicicliștilor ........................................... 141 
Figură 42: Distribuția respondenților la interviuri pe categorii de vârste ............................................................... 142 
Figură 43: Distribuția respondenților la interviuri pe sexe ..................................................................................... 143 
Figură 44: Categorii de segmente folosite în cadrul modelului de trafic ................................................................ 144 
Figură 45: Zonificarea teritoriului in anul 2010 ..................................................................................................... 145 
Figură 46: Extras din matricea anului de baza 2017 – Modelul național de trafic................................................... 146 
Figură 47: Rețeaua de drumuri modelata in anul de baza 2017 ............................................................................. 148 
Figură 48: Afectarea traficului calibrat – anul de baza 2010 (total vehicule fizice – MZA) ...................................... 148 
Figură 49: Schemă a logică a procesului de calibrare utilizat ................................................................................. 153 
Figură 50: Prognoza evoluției PIB real – rate anuale ............................................................................................. 155 
Figură 51: Prognoza evoluției PIB real pȃnă ȋn 2045 .............................................................................................. 156 
Figură 52: Prognoza populației pȃnă ȋn 2030 ........................................................................................................ 156 
Figură 53: Prognoza indicelui de motorizare (autoturisme/1000 locuitori) ............................................................ 157 
Figură 54: Schema logică a metodei “Echilibru-Lohse” de afectare pe itinerarii .................................................... 159 
Figură 55: Proporție kilometri parcurși pe fiecare mod de transport (2010) .......................................................... 162 
Figură 56: Evoluția traficului mediu pe rețeaua de drumuri publice în perioada 1990-2035, conform estimării 
CESTRIN ............................................................................................................................................................... 167 
Figură 57: Evoluția gradului de motorizare în România fata de media europeană (EU27) - turisme / 1.000 locuitori
 ............................................................................................................................................................................ 171 
Figură 58: Comparație între rata națională de creștere a parcului auto și cea a județului Tulcea ........................... 173 
Figură 59: Evoluția parcului județean de vehicule în perioada 2007-2015 ............................................................. 174 
Figură 60: Comparație între gradele de motorizare ale diferitelor municipii din România ..................................... 175 
Figură 61: Prognoza gradului de motorizare pentru tările UE-15 ........................................................................... 176 
Figură 62: Emisii totale anuale de gaze cu efect de seră, mii tone CO2 Eq .............................................................. 192 
Figură 63: Evoluția emisiilor totale anuale de gaze cu efect de seră (mii tone CO2 Eq) – Regiunea Sud-Est ............ 193 
Figură 64: Accesbilitatea în anul de bază, călătorii interne               Figură 65: Accesbilitatea în anul de bază, călătorii
 ............................................................................................................................................................................ 195 
Figură 66: Accesbilitatea în anul de prognoză 2030, călătorii interne                 Figură 67: Accesbilitatea în anul de 
prognoză 2030, călătorii internaționale ................................................................................................................ 196 
Figură 68: Principalele intervenții asupra tramei stradale la vnivelul orașului Sulina ............................................. 208 
Figură 69: Linii de transport în comun propuse ..................................................................................................... 211 
Figură 70: Grad de deservire a orașului de rețeaua de transport în comun propusă (400m/ stație) ....................... 213 
Figură 71: Trasee velo propuse (verde) ................................................................................................................. 216 
Figură 72: Rețea rute velo europene .................................................................................................................... 217 

 

 

 

 

 



7 
 

Tabel 1: Indicatori de dezvoltare teritorială ............................................................................................................ 45 
Tabel 2: Evoluția populației în orașele județului Tulcea .......................................................................................... 48 
Tabel 3: Indicatori demografici (grupe de vârstă)- comparație Sulina/ nivel național .............................................. 53 
Tabel 4: Scenariul de creștere în cadrul Modelului de Prognoză (an de bază 2017) ............................................... 158 
Tabel 5: Evoluția Produsului Intern Brut (creștere reala) ....................................................................................... 160 
Tabel 6: Date statistice privind evoluția transporturilor ........................................................................................ 163 
Tabel 7: Evoluția traficului mediu zilnic anual pentru rețeaua de drumuri publice, pentru perioada 1985-2010 .... 165 
Tabel 8: Evoluția traficului mediu zilnic anual pentru rețeaua de drumuri naționale, pentru perioada 1985-2010 . 165 
Tabel 9: Evoluția traficului mediu zilnic anual de vehicule grele pentru rețeaua de drumuri publice, pentru perioada 
1985-2010 ............................................................................................................................................................ 166 
Tabel 10: Statistica accidentelor rutiere la nivel național ...................................................................................... 168 
Tabel 11: Evoluția parcului național de vehicule în perioada 2007-2016 ............................................................... 169 
Tabel 12: Evoluția gradului de motorizare în România față de media europeană (EU27) și statele vecine (vehicule / 
1.000 locuitori) ..................................................................................................................................................... 172 
Tabel 13: Parcul județean de vehicule înregistrat în perioada 2007-2016 .............................................................. 173 
Tabel 14: Parcul local de autoturisme ................................................................................................................... 174 
Tabel 15: Parcul local de mijloace de transport pe apă ......................................................................................... 175 
Tabel 16: Clasificarea aglomerărilor urbane pe baza populației și a configurației transportului public și a rețelei 
stradale ................................................................................................................................................................ 186 
Tabel 17: Modificările în procente ale numărului victimelor accidentelor rutiere între 2001 şi 2010 ..................... 197 
Tabel 18: Planul de acţiune orizont 2025 - 2035 .................................................................................................... 203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

  (1)P.M.U. – componenta de nivel strategic ( corespunzatoare etapei I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 

 
 
1. INTRODUCERE 
1.1. Scopul și rolul documentației 

 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este un document strategic menit să satisfacă nevoia de 
mobilitate a oamenilor în mediul urban și periurban și are ca scop principal creșterea calității vieții pe 
baza unui cadru teoretic stabil pentru luarea deciziilor in care se regăsește un raport de tipul om-mediu, 
fie că e vorba de mediul înconjurător, economic sau mediul social. Acesta se bazează pe practicile de 
planificare existente și ia în considerare principiile de integrare, participare și evaluare.  

Planificarea mobilității urbane durabile este centrată pe oameni, are ca obiective primare 
accesibilitatea și calitatea vieții precum și durabilitatea, viabilitatea economică, echitatea socială și 
calitatea mediului înconjurător, vizează dezvoltarea echilibrată a tuturor modalităților de transport 
relevante și schimbarea spre modalități de transport mai curate și mai durabile.  

Fiind un document de planificare sectorială conform și complementar cu domeniile politicilor 
asociate (precum utilizarea terenurilor și planificarea spațială, servicii sociale, sănătate, aplicare și control, 
etc.), în constituirea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă trebuie avut în vedere un set integrat de 
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acțiuni pentru obținerea unor soluții rentabile, alcătuit pe baza unor rațiuni interdisciplinare prin 
utilizarea unei abordări transparente și participative din partea părților implicate. 

Obiective  

Un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă umărește realizarea unui sistem de transport urban prin 
abordarea a cel puțin următoarelor obiective:  

 Opțiuni de transport oferite cetățenilor în vederea accesului echitabil la destinații și 
servicii esențiale;  

 Siguranță și securitate îmbunătățită;  
 Emisiile de gaze de seră, consumul de energie, poluarea sonoră și a aerului reduse;  
 Transport de persoane și bunuri îmbunătățit și rentabilizat;  
 Atractivitate și calitate a mediului urban crescută în beneficiul cetățenilor, economiei și 

societății în general.  
 

Domeniul de aplicare  

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă definește o serie de măsuri ce vizează toate modurile și 
formele de transport: transportul public și privat, de pasageri și de marfă, modurile de transport 
motorizate și nemotorizate, cele în mișcare și cele parcate, logistica urbană, managementul mobilității și 
sisteme inteligente de trafic. Un plan de mobilitate urbană durabilă abordează cu o eficiență crescută 
problemele de transport din zonele urbane, fiind rezultatul unui proces ce cuprinde analiza stării inițiale, 
construirea viziunii, stabilirea obiectivelor, alegerea politicilor și a măsurilor, comunicarea activă, 
monitorizarea și evaluarea, precum și identificarea concluziilor.  

 

Principalele caracteristici  

Caracteristicile principale ale unui plan de mobilitate sunt: o viziune pe termen lung și un plan de 
implementare bine definit, o abordare participativă, dezvoltarea echilibrată și integrată a tuturor 
modurilor de transport, integrarea pe orizontală și verticală, evaluarea performanțelor actuale și viitoare, 
monitorizare, revizuire și raportare periodică și luarea în considerare a costurilor externe pentru toate 
modurile de transport.  

Planul de implementare se realizează pe termen scurt și este însoțit de un calendar de 
implementare și un plan de buget, precum și un plan privind alocarea responsabilităților și resurselor 
necesare pentru realizarea politicilor și măsurilor propuse prin planul de mobilitate.  
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Abordarea participativă are rol de facilitare a implementării planului de mobilitate. Urmărind o 
abordare transparentă și participativă, cetățenii și restul părților interesate conlucrează de la început, pe 
tot parcursul derulării planului și a procesului de implementare, conducând astfel la succesul acceptării și 
reducând major risurile pentru factorii de decizie.  

O dezvoltare echilibrată a tuturor modurilor de transport relevante și încurajarea trecerii către o 
mobilitate mai durabilă sunt concomitent elementele pe care le promovează un plan de mobilitate 
urbană durabilă – care propune astfel un set integrat de acțiuni și măsuri în vederea îmbunătățirii 
peformanței și eficienței costurilor în ceea ce privesc scopurile și obiectivele declarate.  

În pocesul de dezvoltare și impementare a unui plan de mobilitate, o abordare integrată cu un 
nivel ridicat de cooperare și consultare, între diferite niveluri ale autorităților guvernamentale și a altora 
relevante, constituie factorul cheie în vederea atingerii obiectivelor stabilite 

În dezvoltarea unui plan de mobilitate urbană durabilă se urmărește atingerea obiectivelor 
ambițioase (măsurabile, bazate pe o evaluare realistă a situației actuale și a resurselor disponibile), 
derivate din cele pe termen scurt stabilite conform viziunii de dezvoltare.  

 

Implementare  

Impementarea planului de mobilitate urbană durabilă constituie etapa finală ulterioară celor trei 
principale: faza pregătitoare, stabilirea scopurilor transparente și raționale și elaborarea planului. Etapa 
de implementare vizează în primul rând asigurarea managementului și comunicării adecvate transmiterii 
informațiilor și învățarea lecțiilor în urma punerii în practică a planului.  

 

Scop  

Scopurile principle ale unui plan de mobilitate urbană durabilă sunt: permiterea accesului la 
finanțarea disponibilă pentru soluții inovatoare, aducând un avantaj decisiv față de alte orașe atunci când 
concurează pentru finanțarea publică, crearea unui sistem de transport durabil și sustenabil, incluziunea 
socială și diminuarea cantității de gaze cu efect de seră (emisii CO2).  

 

Beneficii  

Planul de Moblitate Urbană Durabilă urmărește crearea unui sistem de transport eficient și 
complet comparativ cu cel inițial, vizând necesitățile actuale ale utilizatorilor în limita unei devoltări 
durabile, prietenoase cu mediul înconjurător.  
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Sistemul urban de transport dezvoltat prin planul de mobilitate urbană durabilă :  

 creează o imagine îmbogățită a orașului (un oraș gândit în diversitatea posibilităților de 
deplasare, cu accent pe deplasările nemotorizate și prietenoase cu mediul înconjurător 
care pot oferi imaginea unui oraș inovator);  

 oferă accesibilitate și mobilitate îmbunătățită, echitabilă tuturor utilizatorilor mediului 
urban și periurban (planificarea orientată către oameni își are rezultatul într-o situație 
îmbunătățită a transportului și accesului către zone de importanță crescută);  

 are potențialul de a orienta mobilitatea către cât mai mulți oameni, oferind șansa de a 
răspunde nevoilor diverse ale tuturor sau majorității grupurilor de utilizatori;  

 crește calitatea vieții (orientarea către oameni în defavoarea deplasărilor motorizate 
conduce la crearea de spații de interacțiune socială, spații de calitate crescută și care 
îmbunătățesc, de asemenea, și siguranța);  

 aduce beneficii pentru mediu și sănătate (prin înterprinderea activităților de 
îmbunătățire a calității aerului, reducerea zgomotului, schimbări cimatice);  

 decide alături de cetățeni și alți actori interesați măsurile de mobilitate urbană, obținând 
un nivel semnificativ de „legtimitate publică”;  

 îndeplinește obligațiile legale și oferă o modalitate eficientă (privind calitatea aerului, 
reglementări de zgomot, etc.) pentru ca acestea să fie îndeplinite;  

 valorifică potențialul de competitivitate al orașelor și facilitează accesul la finanțări, 
aducând un avantaj decisiv față de alte orașe atunci când concurează pentru finanțări 
publice ;  

 încurajează cultura planificării eficiente ce are ca scop integrarea politicilor sectoriale, a 
instituțiilor, precum și a orașelor și împrejurimilor lor. 
 

Meodologie utilizată  

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă cuprinde:  

 analiza situației existente (informațiile trebuie să vizeze toate cunoștințele, rapoartele și 
datele relevante privind organizarea, operațiunile și infrastructura fiecărui sistem de 
transport);  

 diagnosticul asupra sistemului actual de mobilitate și transport, al infrastructurii, 
dotărilor și fluxurilor de trafic;  

 evaluarea disfuncțiilor;  
 analizarea modului în care nevoile utilizatorilor vor evolua și se vor modifica având în 

vedere dezvoltarea viitoare a orașului;  
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 infrastructuri, zonificare, rețele de transport, relații în teritoriu și contextul pe care 
acestea se proiectează;  

 mobilitatea, accesibilitatea și nevoile de conectivitate;  
 dezvoltarea rețelelor de transport la nivel local, zonal, regional;  
 planificarea și proiectarea dezvoltării sistemului de transport;  
 managementul traficului și mobilității;  
 prezentarea criteriilor tehnice de proiectare și execuție în cadrul unor standarde 

acceptate la nivel european.  

În cadrul procesului de implementare PMUD se va ține cont de acțiunea de consultare și informare 
publică pe baza infromațiilor relevante, beneficiarului revenindu-i responsabilitatea de a organiza 
evenimente de comunicare și consultare publică. 

Figură 1:Ciculul de planificare pentru un plan de mobilitate urbană 

 

Sursa: Orientări – Dezvoltarea și planificare unui plan de mobilitate urbană durabilă: document elaborat și tradus de Agenția Locală a Energiei 
Alba - ALEA în cadrul proiectului BUMP - Boosting Urban Mobility Plans (www.bump-mobility.eu) 
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1.2. Încadrarea în prevederile documentelor de planificare spațială 

În actualul context de dezvoltare, s-a simțit nevoia unei schimbări de paradigmă, astfel că apariția 
unor procese de planificare în vederea găsirii unor soluții la complexitatea situației actuale s-au 
materializat în actualele planuri de mobilitate urbană durabilă. Acestea cuprind ideea unei abordări 
integrate, promovând dezvoltarea echilibrată a tuturor modurilor de transport relevante, concomitent cu 
încurajarea unei schimbări către sisteme de deplasare mai prietenoase cu mediul înconjurător.  

 
Un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă trebuie să se adreseze tuturor modurilor și formelor de 

transport din întreaga aglomerație urbană, făcând referire atât la transportul public și privat, cât și la cel 
de pasageri, de marfă, motorizat și nemotorizat, în mișcare sau staționare.  

 
În ciuda faptului că pe plan național sau local se găsessc totuși acțiuni de planificare a mobilității 

urbane: Planurile de transport local(LTP) în Marea Britanie și Plans de Deplcements Urbains(PDU) în 
Franța (reprezntă doar câteva exemple de abordări comprehensive a mobilității urbane), PMUD (Planurile 
de Mobilitate Urbană Durabilă) au reprezentat o idee nouă sau cel puțin inexistentă în majoritatea 
statelor Uniunii Europene.  

 
Importanța și efectul pozitiv pe care aceste tipuri de planuri îl pot avea este recunoscută la nivelul 

Uniunii Europene, motiv pentru care Comisia Europeană propune în 2009 Planul de Acțiune asupra 
Mobilității Urbane – ce constituie un model și oferă materiale orientative, exemple de bune practici, 
având ca scop principal sprijinirea activitățiilor pentru specialiștii în mobilitatea urbană și deci, 
dezvoltarea planurilor de mobilitate urbană durabilă în Europa.  

 
În iunie 2010, miniștrii transporturilor din UE îsi declară susținerea legată de dezvoltare a 

Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă, concluzionând că: „susțin dezvoltarea planurilor de mobilitate 
urbană sustenabilă pentru oraşe şi arii metropolitane […] şi încurajează dezvoltarea de stimulente, 
precum asistenţă de specialitate şi schimbul de informaţii, pentru crearea unor asemenea planuri”.  

 
În 2011, Comisia Europeană elaborează un nou document: „Carte Albă - Foaie de parcurs pentru 

un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct 
de vedere al resurselor”. Cartea Albă prezintă în premieră europeană necesitatea interconectării 
transporturilor la nivel global și exprimă nevoia unei cooperări internaționale puternice: „prosperitatea 
continentului nostru va depinde pe viitor de capacitatea tuturor regiunilor sale de a rămâne pe deplin 
integrate în economia mondială, în mod competitiv. Transporturile eficiente sunt o condiție vitală pentru 
realizarea acestui deziderat. Transportul european se află la răscruce de drumuri. Vechile provocări rămân 
de actualitate, în timp ce altele noi își fac apariția“. Documentul prezintă de asemenea informații cu 
privire la mediul natural sau fondul pe care se proiectează sistemul mobilității, problema majora 
declarând a fi emisiile de gaze cu efect de seră și face un apel privind reducerea drastică a acestora – 



15 
 

obiectivul U.E. vizând până în 2050 o reducere cu 80/95% față de nivelul din 1990, și reducerea GES până 
în 2030 cu 20% față de nivelul înregistrat în 2008.  

 
Schimbări majore în domeniul transporturilor nu vor fi posibile fără sprijinul unei rețele 

competitive și a unei utilizări inteligente a acesteia, minimizându-se impactul negativ asupra mediului. 
Preocupări majore reprezintă de asemenea: congestionarea ce compromite accesibilitatea, estomparea 
diferențelor în ce privește gradul de dezvoltare a infrastructurii transporturilor între estul și vestul U.E. și 
presiunea din ce în ce mai mare asupra resurselor publice pentru finanțarea infrastructurii (se impune o 
nouă abordare a fininațării și tarifării).  

Cu toate că de la Cartea Albă privind transporturile s-au înregistrat multe progrese nu putem vorbi 
încă de un sistem de transport sustenabil, cheia reușitei constând în coerența la nivel U.E., provocarea 
reală o reprezintă eliminarea dependenței de petrol fără a compromite mobilitatea.  

 
În ceea ce privește metodologia de realizare a planurilor de mobilitate urbană durabilă, aceasta 

este definită de Comisia Europeană în documentul documentul „Orientări – Dezvoltarea și implementarea 
unui plan de mobilitate urbană durabilă”, care definește PMUD ca plan strategic menit să satisfacă nevoia 
de mobilitate în mediul urban și periurban în vederea creșterii calității vieții.  

 
În vederea dezvoltării și implementării unui plan de mobilitate urbană durabilă au fost elaborate o 

serie de ghiduri publicate în ianuarie 2014 de către Comisia Europeană. Acestea oferă sprijin și îndrumare 
în punerea în aplicare a unui plan de mobilitate urbană durabilă și subliniază importanța elaborăii unui 
PMUD pe baza unor practici de planificare existente. PMUD ar trebui să ia în considerare următoarele 
obiective principale:  

 Asigurarea unei game diverse de opțiuni de transport, astfel încât să fie permis accesul la 
destinații și servicii esențiale;  

 Creșterea siguranței și securității;  
 Reducerea drastică a poluării și a consumului de energie;  
 Îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și mărfuri;  
 Creșterea atractivității și calității mediului și peisajului urban. 

 
1.3. Încadrarea în prevederile documentelor strategice sectoriale 

Relația cu POR 2014-2020  
 
În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice (MDRAP) definește oportunitatea realizării Planurilor de Mobilitate Urbană 
Durabilă pe baza necesităților de creștere a gradului de mobilitate a personaelor și a bunurilor, creșterea 
adaptabilității populației la nevoile forței de muncă, precum și favorizarea unei creșteri economice 
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sustenabile din punct de vedere social și al mediului înconjurător, prin asigurarea unui transport urban și 
periurban sustenabil și competitiv.  

 
POR 2014-2020 are ca prioritate de investiții ”Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de 

dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea 
planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor 
climatice”.  

 
Axa prioritară 3: „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, are printre 

priorități: „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a 
unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor climatice”, care vizează reducerea emisiilor de 
carbon în municipii, în special prin investiții în transportul public urban și prin reducerea emisiilor de 
carbon în orașele de dimensiuni medii și mici, în special prin investiții în infrastructura destinată 
deplasărilor nemotorizate și traficului de tranzit.  

Axa prioritară 4: „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” se adresează municipiilor reședință de 
județ (inclusiv localități din zona funcțională urbană) din regiunile ”mai puțin dezvoltate” din România, 
obiectivul tematic de interes fiind OT4: ”Sprijinirea tranzacției către o economie cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon în toate sectoarele”.  

Obiectivele specifice corespunzătoare priorității de investiții sunt :  

 Reducerea emisiilor de carbon în municipii în special prin investiții în transportul public 
urban;  

 Reducerea emisiilor de carbon în orașe mici și medii (prin investiții în infrastructura 
desinată deplsărilor nemotorizate și traficului de tranzit).  

Indicatori specifici programului pentru care a fost stabilit un obiectiv în cazul Priorității de 
Investiție 4 sunt :  

 Lungimea totală a liniilor noi sau îmbunătățite de transport public în comun;  
 Operațiuni destinate transportului public și nemotorizat;  
 Operațiuni destinate reducerii emisiilor de CO2 (exceptând transportul public și 

nemotorizat).  

Măsura de reducere a emisiilor de carbon în zonele urbane prin investiții bazate pe planurile de 
mobilitate urbană durabilă va avea în vedere finanțarea următoarelor tipuri de proiecte:  

 Îmbunătățirea transportului public urban (ex.: achiziționarea de vehicule ecologice, 
construcții de depouri noi, construirea traseelor separate, exclusive pentru vehiculele de 
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transprt public, realizarea stațiilor de transport public, realizarea de sisteme de e-
ticketing pentru călători, construire/ modernizare (inclusiv prin introducerea pistelor 
pentru bicicliști), reabilitarea infrastructurii rutiere pentru creșterea nivelului de 
siguranță și eficiență în circulație;  

 Investiții destinate transportului electric și nemotorizat (ex.: construirea infrastructurii 
necesare acestor tipuri de deplasări, realizarea unor puncte de închiriere, sisteme de 
parcaj pentru bciclete, etc., crearea de zone și trasee pietonale, realizarea de măsuri de 
reducere a traficului auto pe anumite tronsoane);  

 Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană (management al 
traficului, realizrea de sisteme tip ”park and ride”, realizarea unor perdele forestiere cu 
mare capacitate de asimilare a CO2).  

Axa prioritară 6 –„ Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, prioritatea 
„Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin 
modernizarea drumurilor județene”- vizează populația țării și serviciile economice deservite de 
coridoarele trans-europene. Obiectivul vizat este modernizarea infrastructurii astfel încât să devină 
posibilă conectarea la rețeaua TEN-T și să fie crescută accesibilitatea zonelor rurale și urbane situate în 
proximitatea rețelei europene de transport. 

 

Nivel european  

Începe o nouă cultură privind mobilitatea urbană (Comisia Europeană, 2007, COM/2007/ 0551)1 

Reprezintă prima abordare a Comisiei Europene în ceea ce privesc problemele legate de 
durabilitatea mobilității urbane. Cartea Verde prezintă principalele provocări legate de mobilitatea 
urbană în cinci dimensiuni:  

 Orașe fără congestie legată de transporturi;  
 Orașe mai verzi;  
 Transport urban mai inteligent;  
 Transport urban mai accesibil;  
 Transport urban sigur.  

 

 

 

                                                           
1  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0551   
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Planul de acțiune privind Mobilitatea Urbană (Comisia Europeană, 2009, COM/2009/0490)2  

Planul de acțiune adoptat de Comisia Europeană propune 20 de măsuri centrate pe 6 teme 
(rezultate în urma feed-back-ului provenit din partea consultațiilor publice) în vederea oferirii unui ajutor 
către unitățile administrative pentru a-și atinge obiectivul unei mobilități durabile:  

 Tema 1 – Promovarea unei politici integrate;  
 Tema 2 – Centrarea pe cetățeni;  
 Tema 3 – Transporturi urbane mai ecologice;  
 Tema 4 – Consolidarea finanțării;  
 Tema 5 – Schimbul de experiență și de cunoștințe;  
 Tema 6 – Optimizarea mobilității urbane .  

Împreună pentru o mobilitate urbană competitivă care utilizează eficient resursele (Comisia 
Europeană, 2013, COM/2013/0913)3 

Introduce conceptul și construiește baza pentru Platforma Europeană în ceea ce privește Planurile 
de Mobilitate Urbană Durabilă, vizând coordonarea la nivel U.E. în vederea dezvoltării conceptului PMUD.  

Evaluarea impactului care însoțește documentul “Împreună pentru o mobilitate urbană 
competitivă care utilizează eficient resursele”(Comisia Europeană, 2013)4 

Prezintă o evaluare a impactului privind comunicarea.  

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, 
COM/2011/0144)5 

Cartea Albă vizează o etapă intermediară atingerii obiectivelor stabilite până în anul 2050, astfel că 
propune 20 de inițiative pentru îmbunătățirea transporturilor care ar trebui stinse în perioada 2011-2030 
petru a asigura succesul viziunii pentru 2050 . 

Situația propusă pentru 2050 are trei obiective principale :  

 Eliminarea modurilor de deplasare convenționale;  
 Reducerea emisiilor de CO2 provenite din industria transporturilor și utilizarea în cadrul 

transporturilor a combustibililor sustenabili în procent de 20% (inclusiv în privința 
transportului maritim);  

                                                           
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52009DC0490   
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0913   
4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2015%3A255%3AFULL   
5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0144   
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 Complementaritatea transportului rutier de mărfuri în procent de 50% pe distanțe de 
peste 200km – preluarea acestuia de transportul pe cale ferată sau pe căile navigabile.  

 
Conceptul Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă6 

În urma unor inițiative ale Comisiei Europene, părți interesate și experți în planificare din întreaga 
U.E. prezintă conceptul pentru dezvoltarea PMUD. Acest concept prezintă idei generale asupra 
trăsăturilor pe care un plan de mobilitate urbană trebuie să le aibă, însă nu constituie o rețetă generală 
asupra problmelor de mobilitate.  

Ghidul – Dezvoltarea și Implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (Comisia 
Europeană 2014)7 

Ghidul constituie baza elaborării unui PMUD și prezintă beneficiile unui astfel de plan, explicând 
totodată pașii pentru dezvoltarea și implementarea unui plan de mobilitate urbană durabilă.  

Un apel la acțiune privind logistica urbană, Document de lucru (Comisia Europeană, 2013)8  

Obiectivul documentului constă într-un transport de mărfuri fără emisii de gaze cu efect de seră 
în zonele urbane până în 2030.  

Acțiuni specifice privind siguranța rutieră urbană, Document de lucru (Comisia Europeană, 
2013) 9 

Documentul se referă la zonele urbane în care siguranța mobilității este precară, scopul fiind 
acela de a reduce discrepanțele de securitate între zone ale U.E. (diferențe majore între zonele mai sigure 
și cele mai puțin sigure).  

Un apel pentru reglementări mai inteligente de acces pentru vehicule în mediul urban, 
Document de lucru (Comisia Europeană, 2013) 10 

Documentul prezintă ideea că reglementările accesului la nivel local constituie doar un prim nivel 
de intervenție și ca măsurile trebuie luate în mod integrat, coordonat la nivel de Uniune Europeană și să 
vizeze aspecte diverse precum: „dimensiunile vehiculelor, metodologiile de control, informare și 
comunicare precum și evaluare”.  

                                                           
6 http://pmud.ro/pdf-files/berd.pdf   
7  http://www.eltis.org/sites/eltis/files/BUMP_Guidelines_RO.pdf   
8 ttp://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2013)0913_/com_com(2013)0913_ro.pdf   
9 http://ec.europa.eu/themes/urban/doc/ump/swd(2013)525-communication.pdf   
10 http://ec.europa.eu/themes/urban/doc/ump/swd(2013)526-communication.pdf   



20 
 

Mobilizarea sistemelor de transport inteligente pentru orașe europene, Document de lucru 
(Comisia Europeană, 2013)11  

Eficiența sistemelor de transport din mediul urban este susținută și de Sistemele Integrate de 
Transport care contribuie semnificativ la o dezvoltare benefică mediului înconjurător, mai sigură și mai 
eficientă.  

Implementarea acestor mecanisme inteligente în sistemele urbane de transport aduc un plus în 
planul dezvoltării și sunt o componentă relativ nouă a planificării mobilității urbane durabile. 

 
Nivel național 

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României  

Strategia de dezvoltare teritorială a României (SDTR) este sinteza planificării strategice la nivel 
național care transpune în plan teritorial obiectivele și direcțiile de dezvoltare pe care România și le-a fixat 
spre îndeplinire până în 2035.  

Documentul asigură un cadru integrat de planificare strategică care are rolul de a orienta 
procesele de dezvoltare teritorială la nivel național.  

Viziunea SDTR asupra dezvoltării României pornește de la consolidarea poziției strategice pe care 
aceasta o are în raport cu axele majore de dezvoltare la nivel continental și global (pentru care este 
ncesară valorificarea elementelor naturale) și prin proiectarea unei structuri funcționale a teritoriului ce 
poate susține o creștere economică durabilă.  

Propunerile SDTR sunt :  

 Dezvoltarea teritoriului național pe baza conceptului policentric care să asigure echitatea 
în teritoriu;  

 Sprijinirea dezvoltării economice a zonelor care au vocație internațională;  
 Creșterea conectivității orașelor mici și mijlocii cu cele mari;  
 Susținerea dezvoltării infrastructurii de bază prin asigurarea accesului echitabil la servicii 

de interes general;  
 Susținerea cooperării pe verticală, între autoritățile publice de la diferite niveluri 

administrative în vederea unei dezvoltări armonioase a teritoriului național. 

 
 
 

                                                           
11 http://ec.europa.eu/themes/urban/doc/ump/swd(2013)527-communication.pdf   
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Master Planul General de Transport al României  
 
Documentul constituie cadrul general de dezvoltare a infrastructurii de transport și prezintă 

sursele de finanțare, strategia de implementare a proiectelor, precum și asigurarea activității de 
întreținere și reparații până în 2030. MGT stabilește de asemenea obiective strategice, coridoarele de 
transport, intervențiile specifice și scenariile de implementare pentru dezvoltarea echilibrată, sustenabilă 
și armonizată cu obiectivele stratgice transeuropene ale infrastructurii de transport de pe teritoriul 
României.  

 
Rolul MGT este de a contribui la dezvoltarea sustenabilă a României pe termen lung prin 

îmbunătățirea conectivității intermodale între regiuni, accesul echitabil al populației și al mediului de 
afaceri la rețeaua de transport și susținerea dezvoltării regiunilor cu potențial economic. MGT reprezintă 
de asemenea și o condiție de finanțare a României în domeniul transportului prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare. Ultima variantă a Master Planului se pliază pe obiectivele Uniunii Europene și face 
referire la rețeaua TEN-T (Rețeaua trans-europeană de transport), preluând-o în propriile prevederi 
strategice. 

 
Master Planul General de Transport (MGT) al României, reprezintă documentul strategic principal 

pentru prioritizarea investițiilor în infrastructura de transport de interes național și European. Varianta 
finală a Master Planului se pliază pe prioritățile Uniunii Europene privitoare la infrastructura de transport 
stabilite prin rețeaua TEN-T. 
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Figură 2: Culoare trans-europene de transport – context macro 

 
Sursa: http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html 

 
 

Pentru Master Plan12 au fost definite o serie de obiective generale care au determinat definirea 
intervențiilor propuse:  

 Eficiența economică – „sistemul de transport ar trebui să fie eficient economic în ceea ce 
privește operațiunile de transport cât și utilizatorii individuali. În mod specific, beneficiile 
investițiilor în transport trebuie să depășească costurile alocate acestor investiții”;  

 Sustenabilitate - „sistemul de transport trebuie să fie sustenabil din punct de vedere 
economic, financiar cât și de mediu”;  

 Siguranță - „investițiile în transport trebuie să producă un sistem de transport mai sigur”  
 Impactul de mediu - „investițiile în transporturi trebuie să minimizeze impactul negativ 

asupra mediului fizic”. 
 

                                                           
12 http://www.adrse.ro/Documente/Planificare/PDR/2014/Programe/MasterPlan_Transport_Sinteza.pdf   
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Figură 3: Culoare trans-europene de transport 

 
Sursa: http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html 

 
 

Legea nr. 350/200113 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare 
a documentațiilor de urbanism  

În România Legea 350/2001 reprezintă fundamentul în activitățile de amenajare a teritoriului și 
urbanism, stabilind ca obiective ale amenajării teritoriului: „dezvoltarea economică, social echilibrată a 
regiunilor și zonelor, cu respectarea specificului acestora, îmbunătățirea calității vieții oamenilor și 
colectivităților umane, gestionarea responsabilă a resurselor naturale și protecția mediului, utilizarea 
rațională a teritoriului”. Coeziunea și integrarea spațială pe verticală (nivel național, regional, județean, 
orășenesc și comunal) conduc la o dezvoltare armonioasă a teritoriului și la protejarea resurselor naturale 
și de mediu.  

Legea 350/2001 face referire la planurile de mobilitate și le prezintă ca parte integrată a unui Plan 
Urbanistic General ( P.U.G.). Articolul 461 precizează că un P.U.G. trebuie să conțină piese atât scrise, cât 
și desenate cu privire la:  

 Diagnosticul prospectiv realizat având în vedere evoluția istorică, dar și previziunile în 
ceea ce privește economia și demografia, identificând necesitățile în ceea ce privește 
dezvoltarea economică, socială și culturală, de amenajare a teritoriului, de mediu, 
locuire, transport, spații și echipamente publice, dar și servicii;  

                                                           
13 http://www.theotop.ro/custom_images/legislatie/Legea_350.pdf   
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 Strategia de dezvoltare spațială a localității;  
 Regulament local de urbanism;  
 Planul de acțiune pentru implementare și programul de investiții publice;  
 Planul de mobilitate urbană (introdus prin art. I pct. 23 din O.U.G. nr. 7/2011, astfel cum 

a fost modificată prin art. I pct. 24 din Legea nr. 190/2013, în vigoare de la 13 iulie 2013) .  

*(articol introdus prin art. I pct. 23 din O.U.G. nr. 7/2011, în vigoare de la 11 februarie 2011) 

 
Planul de mobilitate urbană este, așa cum descrie legea, un instrument de planificare strategică 

tritorială prin intermediul căruia se corelează dezvoltarea teritorială a localităților din zona periurbană/ 
metropolitană cu nevoile de mobilitate și transport al persoanelor, bunurilor și mărfurilor (expresie 
introdusă prin art. I pct. 401 din O.U.G. nr. 7/2011, astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 46 din Legea 
nr. 190/2013, în vigoare de la 13 iulie 2013).  

În Normele Metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism din 26.02.2016, secțiunea a-4-a 
este dedicată exclusiv Planurilor de Mobilitate. Se precizează astfel ca ținte principale ale acestora: „ 
îmbunătățirea accesibilității localităților și a relației între acestea, diversificarea și utilizarea sustenabilă a 
mijloacelor de transport (aerian, acvatic, feroviar, auto, velo, pietonal) din punct de vedere social, 
economic și de mediu, precum și buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate și transport”.  

Planurile de Mobilitate Urbană au rolul de planificare și modelare a mobilității raportat la nevoile 
și prioritățile de dezvoltare spațială de la nivelul administrativ-teritorial și are 5 obiective principale:  

 îmbunătățirea eficienței serviciilor și infrastructurii de transport;  
 reducerea necesităților de transport motorizat, reducerea impactului asupra mediului și 

reducerea consumului de energie pentru activitățile de transport;  
 asigurarea unui nivel optim de accesibilitate în cadrul localității și în cadrul zonelor 

metropolitane/periurbane;  
 asigurarea unui mediu sigur pentru populație;  
 asigurarea accesibilității tuturor categoriilor de persoane, inclusiv pentru persoanele cu 

dizabilități.  

În vederea atingerii celor 5 obiective P.M.U. utilizează măsuri operaționale și de infrastructură pe 
baza următoarelor arii de intervenție:  

 corelarea modalităților de transport cu densitatea urbană;  
 crearea unor artere ocolitoare localităților și închiderea inelelor rutiere principale;  
 promovarea și crearea rețelelor de infrastructuri și servicii pentru bicicliști și pentru trafic 

nemotorizat;  



25 
 

 reorganizarea arterelor de circulație în raport cu cerințele de trafic, cu cerințele 
transportului public, ale deplasărilor nemotorizate și cu exigențe de calitate a spațiului 
urban;  

 organizarea staționării și a infrastructurilor de staționare;  
 organizarea intermodalității și a polilor de schimb intermodal;  
 stabilirea zonelor cu restricții de circulație (limitări ale vitezei, limitări și/sau taxări ale 

accesului, restricționarea accesului vehiculelor poluante, prioritate acordată deplasărilor 
nemotorizate etc.);  

 restructurarea mobilității în zonele centrale istorice și în zona gărilor, autogărilor și 
aerogărilor;  

 dezvoltarea rețelelor de transport public;  
 valorificarea, utilizarea infrastructurilor de transport abandonate (trasee feroviare 

dezafectate, zone logistice etc.) și integrarea acestora în rețeaua majoră de transport 
public de la nivelul localităților și al zonelor periurbane ale acestora pentru asigurarea 
serviciilor de transport metropolitan; 

 dezvoltarea de politici și infrastructură pentru a susține siguranța pietonilor;  
 îmbunătățirea condițiilor pentru transport și pentru livrarea mărfurilor, organizarea 

transportului de mărfuri și a logisticii urbane;  
 utilizarea sistemelor de transport inteligent pentru infrastructura de transport, de 

parcare și pentru transportul public.  
 

Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020  

Strategia Națională privind Schimbările Climatice 2013-2020 este arobată de către Guvernul 
României în anul 2013 și conține măsuri în ceea ce privește energia, transportul, procesele industriale, 
agricultura, folosința terenurilor și silvicultura, și managementul deșeurilor, având ca scop reducerea 
schimbărilor climatice.  

Strategia ține cont de politica Uniunii Europene în ce privesc schimbările climatice și de 
documente relevante elaborate la nivel european și abordează în două părți distincte:  

 Procesul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea atingerii obiectivelor 
naționale asumate;  

 Adaptarea la efectele schimbărilor climatice.  

Componenta de adaptare la efectele schimbărilor climtice din Strategia Națională privind 
Schimbările Climatice( 2012-2020) reprezintă o abordare generală și practică a adaptării la efectele 
schimbărilor climatice din România, generând planuri specifice de acțiune pe diferite sectoare, planuri ce 
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vor fi actualizate periodic, avându-se în vedere concluziile științifice privind scenariile climatice, dar și 
necesitățile sectoriale.  

Acest tip de abordare se bazează pe integrarea adaptării în toate sectoarele relevante. 
Responasibilitatea elaborării măsurilor de adaptare la schimbările climatice revine autrităților centrale și 
locale, sub îndrumarea Ministerului Mediului și Pădurilor și în colabrare cu părțile interesate din 
sectoarele respective ( ONG-uri, societăți comerciale, etc.).  

 

Programul Operațional pentru Infrastructura Mare 2014 - 2020 (MFE, 2014) 14 

Programul Operațional pentru Infrastructura Mare (P.O.I.M.) a fost conceput pentru a răspunde 
nevoilor de dezvoltare ale României și este orientat către obiectivele Strategiei de Dezvoltare Europa 
2020.  

P.O.I..M urmărește o creștere durabilă prin intermediul unei economii bazate pe consum redus de 
carbon, măsuri de eficiență energetică și promovare a energiei verzi, dar și promovarea deplasărilor 
blânde și a utilizării eficiente a resurselor.  

P.O.I.M. stabilește prioritățile de finanțare în funcție de nevoile de dezvoltare din patru sectoare:  

 Infrastructură de transport;  
 Protecția mediului;  
 Managementul riscurilor și adaptarea la schimbările climatice;  
 Energie și eficiență energetică. 

 
 

Programul Operațional Comun România-Ucraina ENI 2014-202015  
Pogramul este finanțat de Uniunea Europeană în perioada 2014-2020 prin intermediul 

instrumentului european de vecinătate (ENI) și se adresează zonei de frontieră dintre cele două țări, 
contribuind la atingerea obiectivului general de realizare a unei „regiuni de prosperitate şi bună 
vecinătate, realizată prin acţiuni de cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor membre şi nemembre 
ale U.E. care se învecinează”.  

 
Aria de cooperare este definită de:  

 România, judeţele: Botoşani, Suceava, Tulcea, Maramureş, Satu-Mare  
 Ucraina, oblasturile: Odessa, Ivano-Frankivsk, Zakarpatska, Cernăuţi.  

                                                           
14 http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014   
15 http://www.fonduri-ue.ro/ro-ua   
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Nivel regional  
 
Strategia de dezvoltare Regiunea Sud-Est  
Strategia de Dezvoltare vizează creșterea actractivității regiunii Sud-Est prin dezvoltarea 

accesibilității, crerea condițiilor favorabile pentru localizarea de noi investiții și întarirea potențialului 
celor existente, crearea condițiilor pentru o piață a muncii flexibilă, în care oferta de muncă să se poată 
adapta permanent cerințelor angajatorilor, crearea de noi oportunități de creștere economică durabilă și 
de creștere a calități vieții, dezvoltarea sectorului serviciilor sociale și de sănătate, dezvoltarea sectorului 
educație, modernizarea sectorului agricol și diversificarea activităților economice, altele decât agricultura 
și creșterea atractivității zonelor urbane pentru investiții.  

 
În urma realizării strategiei și pe baza analizelor întreprinse se elaborează Planul de Dezvoltare al 

Regiunii Sud- Est 2014-2020 (P.D.R.) – un document de planificare strategică, realizat într-un context de 
globalizare și trecere de la societatea agricolă și industrială la cea post-industrială, obiectivele de 
dezvoltare urmărind un echilibru între „preocupările de egalitate și cele de competitivitate economică”.16  

 
Importanță majoră în vederea dezvoltării eco-durabile a regiunii și bunăstării populației se 

constată a avea totodată și problemele ce vizează accesibilitate, mobilitatea și mediul, motiv pentru care 
investițiile trebuie să continue să se focuseze asupra infrastructurii de mediu și transport.  

 
Fundamentul strategiei de dezvoltare regională a Regiunii Sud-Est îl constituie următoarele 

priorități: 17 
 Dezvoltare urbană durabilă integrată;  
 Dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel regional;  
 Imbunătățirea competitivității economiei regionale, în contextul promovării specializării 

economice inteligente;  
 Imbunătățirea calității turismului la nivel regional;  
 Conservarea și protecția mediului înconjurător;  
 Îmbunătățirea eficienței energetice și utilizarea resurselor regenerabile;  
 Imbunătățirea calității în domeniul educației, sănătății și incluziunii sociale; 
 Valorificarea superioară a resurselor din mediul rural și modernizarea economiei rurale;  
 Îmbunătățirea resurselor umane la nivel regional, în contextul specializării regionale 

inteligente;  
 Promovarea cooperării transfrontaliere și interregionale.  

 

                                                           
16 http://www.adrse.ro/Documente/Planificare/PDR/2014/PDR.Sud_Est_2014.pdf   
17 http://www.adrmuntenia.ro/documente/strategia-nationala-dezvoltare-regionala---iulie-2013_sndr2013.pdf   
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Strategia este structurată pe 5 piloni: protejarea bunurilor și resurselor naturale, sprijinirea 
economiei locale, asigurarea conectivității, furnizarea serviciilor de bază, promovarea eficienței, 
accesibilității și durabilității (inclusiv capacitatea administrativă a autorităților locale de asistență tehnică 
în implementarea progamului).  

 
În vederea îmbunătățirii conexiunilor rutiere la culoare europene de transport și conectare a zonei 

nordice cu regiunea sud-est, strategia de dezvoltare vizează proiectul de construire a Podului peste 
Dunăre (de asemenea parte a Strategiei de Dezvoltare a zonei Galați-Brăila-Măcin-Tulcea).  

 
Strategia Integrată de Dezvoltare Durabila Delta Dunării 2030 (ITI Delta Dunării)18  
Strategia are o contribuție majoră asupra dezvoltării durabile a Deltei Dunării- regiune cu 

importanță globală în ceea ce privește conservarea, fiind cea mai mare deltă naturală din Europa și 
printre cele mai mari din lume.  

 
Viziunea prezintă o Delta Dunării ca zonă unde oamenii trăiesc și muncesc într-un cadru echilibrat, 

cu o economie locală durabilă și sănătoasă bazată în principal pe natură și turism cultural, și făcând parte 
dintr-un proces de planificare bazată pe incluziune (între localnici, autorități, mediu de afceri).  

 
Zonele limitrofe celei de studiu sunt catalogate pentru 2030 ca zone cu dezvoltare concentrată pe 

agricultura modernă și mici afaceri, organizate într-o rețea de centre urbane focusate pe sectorul 
turismului- integrat în tot ceea ce înseamnă atracții locale și deltă.  

 
Obiectivele strategice ce derivă din viziune sunt:  

 OS 1- „Păstrarea valorilor naturale unice printr-un management de mediu ghidat de 
știință și prin consolidarea comunităților locale în rolul acestora de protectori proactivi ai 
acestui patrimoniu mondial unic”;  

 OS 2- „Dezvoltarea unei economii locale verzi, incluzive, pe baza consumului și protecției 
durabile, eficientă din punct de vedere al resurselor, valorificând avantajele comparative 
ale zonei și beneficiind de sprijinul unor servicii publice îmbunătățite.”  
 

Regiunea Delta Dunării are o structură funcțională mixtă compusă din patru sub-zone:  
 Zone cu funcții urbane semnificative – coridorul Măcin – Isaccea – Tulcea – Babadag, de-a 

lungul drumului național DN 22, continuând spre sud către Constanta;  
 Zone cu activități agricole preponderente – localizate în partea de nord a județului Tulcea 

(Pardina, Chilia Veche, Ceatalchioi, Maliuc, Somova, Niculițel, Frecăței, Văcăreni, Mihail 

                                                           
18 http://www.fonduri-ue.ro/images/files/studii-analize/48101/6._Raport_Strategie_ro.pdf   
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Kogălniceanu, Luncavița, Grindu, Slava Cercheză, Sarichioi, Baia, Beștepe, Jurilovca, 
Mahmudia, Mihai Bravu, Murighiol, I.C. Brătianu, Jijila, Smârdan); 

 Zone cu activități preponderent de pescuit – în jurul lacului Razim, de-a lungul canalelor 
navigabile din inima Deltei și a litoralului Mării Negre;  

 Zone cu activități turistice semnificative (în special în Deltă, unde sunt oferite diverse 
produse turistice): turism rural (Sf. Gheorghe, Crișan, Caraorman, Murighiol, Mahmudia, 
Chilia Veche, Periprava); turism recreațional – sport și navigație (Sulina, Crișan); turism 
pentru pescuit sportiv/recreativ (Lacul Razim, Caraorman și alte comune, precum și pe 
Coasta Mării Negre); și turism de litoral (Sf. Gheorghe, Sulina, Perișor-Portița). 

 
 
 

Orașul Sulina (centru urban de importanță județeană) este unul din cele 4 orașe care alcătuiesc, 
alături de alte 33 comune și orașul Tulcea zona de studiu a strategiei, fiind încadrat ca oraș cu populație 
între 4 000 și 9 000 locuitori, și poate constitui unul dintre motoarele dezvoltării regiunii, atrăgând 
comunele înconjurătoare și formând zone incipient interconectate, care mizează pe rezervele de terenuri 
și pe atracțiile turistice.  

Strategia include orașul Sulina în proiecte din domenii diverse, prioritizând refacerea canalului 
Sulina și apărarea malurilor și extinderea rețelei TEN-T Brăila- Medgidia- Moldova Veche – Oltenița- 
Sulina- Tulcea.  

 
 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea19  
Strategia de dezvoltare constituie un document de sprijin al administrației publice în vederea 

dezvoltării viitoare a municipiului Tulcea și totodată un instrument de politică publică ce va fi continuu 
ajustat. Eforturile administrației locale se vor concentra pe satisfacerea nevoilor locuitorilor municipiului, 
creșterii calității vieții acestora și conturarea unei identități locale.  

 
Viziunea strategiei pentru 2020 vizează Tulcea ca fiind un „nucleu de dezvoltare, cu un mediu 

economic competitiv şi cu resurse umane adaptate realităţii socio-economice interne”. Dezvoltarea de 
acest gen va fi posibilă numai prin:  

 valorificarea durabilă a poziţiei geo-strategice şi a resurselor naturale;  
 creşterea adaptabilităţii locuitorilor la particularităţile socio-economice locale şi 

promovarea incluziunii sociale;  
 facilitarea accesului la utilităţi și servicii de calitate în domeniile: asistenţă socială, 

sănătate şi educaţie;  

                                                           
19 http://www.primariatulcea.ro/files/anunturi/Strategia_Dezv_Tulcea_FINAL.pdf   
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 susţinerea culturii antreprenoriale şi a inovării;  
 creşterea competitivităţii şi atractivităţii economice la nivelul municipiului Tulcea;  
 implicarea transparentă și activă a instituţiilor pentru dezvoltarea economico-socială 

echilibrată a municipiului.  
Obiectivul general fixat în cadrul strategiei constă în „creșterea calității vieții pentru locuitorii 

municipiului Tulcea, în acord cu realitățile economice și sociale interne, concomitent cu crearea unui 
nucleu de dezvoltare la nivel local, capabil să genereze vectorii de progres către comunitățile situate în 
zona Deltei Dunării” și duce la îndeplinirea scopului final cu ajutorul unui set de alte 4 obiective specifice: 
 

 Dezvoltarea infrastructurii locale, corelată cu implementarea sistemelor adecvate de 
management al capitalului natural și de prevenire și gestionare a riscurilor naturale;  

 Creșterea oportunităților de participare pe piața muncii, prin susținerea culturii 
antreprenoriale, a societății informaționale și a inovării;  

 Managementul eco-eficient al consumului de resurse și valorificarea rațională a acestora 
prin promovarea unor practici subordonate creșterii economice sustenabile pe termen 
lung;  

 Dezvoltarea coeziunii sociale locale prin transparentizarea actului decizional al 
autorităților publice locale și prin dezvoltarea capacității administrative puse în sprijinul 
comunității locale.  

 Strategia de dezvoltare Tulcea prezintă orașul Măcin ca punct intermediar de legătură 
între localitățile Tulcea și Brăila și vizează oportunitatea construcției unei noi linii de cale 
ferată care să creeze această legătură, incluzând și orașul Isaccea ca punct intermediar 
între cei doi poli.  
 
 

Nivel local  
 
Plan Integrat de Dezvoltare Sulina 

Planul Integrat de Dezvoltare a orașului Sulina (PID) conturează principiile și orientările actuale 
privind dezvoltarea locală și prioritizează direcțiile de dezvoltare ale orașului. 

Planul Integrat de Dezvoltare:20 

 stabilește obiectivele de dezvoltare ale comunitații, pe baza aplicării conceptului de 
planificare strategică, proiectând o viziune de dezvoltare locală, pe orizonturi de 
programare pe termen scurt, mediu și lung; 

                                                           
20 Planul Integrat de Dezvoltare Sulina  
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 reprezintă un instrument la îndemâna Consiliului Local, care, pe baza unei examinări 
sistematice din punct de vedere calitativ și cantitativ a capacităților de dezvoltare locală 
existente, este menit să orienteze demersurile factorilor de decizie privind nevoile 
prioritare de dezvoltare, concretizate în decizii juste, care exprimă voința comunității în 
domeniile edilitar, mediu, social, economic și cultural; 

 este conceput să fie  în acord cu strategiile naționale, sectoriale, regionale și județene, 
corelându-și obiectivele cu acestea; 

 este un document de însoțire și susținere a proiectelor de dezvoltare locală promovate în 
vederea obținerii de fonduri din programele de finanțare externă inițiate și susținute de 
Uniunea Europeană și de alte organisme internaționale (numai prin POR, România 
beneficiază de o alocare de aprox. 3.8 mld. Euro și de alte 4.5 mld. Euro prin POIM).  

 
PID prevede ca orașul Sulina să devină până în 2020 un exemplu de dezvoltare durabilă și 

furnizează o abordare echilibrată și integrată în ceea ce privește dezvoltarea orașului, dând importanță 
crescută: 

 Dezvoltării urbane; 
 Dezvoltării resurselor umane; 
 Protejării, dezvoltării și punerii  în valoare a patrimoniului natural și construit; 
 Dezvoltării economice. 

 

Strategia urmărește o dezvoltare echilibrată a orașului  și vizează tranformarea acestuia într-o 
„comunitate solidară, competitivă, dinamică și prosperă, păstrătoare a unei tradiții multiculturale 
europene, un oraș integrat în procesele de dezvoltare socială, economică și teritorială și în circuitele 
economice și informaționale europene și internaționale”21. 

În vederea atingerii scopului definit, PID stabilește astfel un set de obiective generale: 

 Creșterea atractivității orașului prin dezvoltarea accesibilității și dezvoltarea 
infrastructurii urbane; 

 Dezvoltarea resurselor umane prin creșterea calității serviciilor de educație, sănătate și 
sociale, promovarea formării continue, a celei de a doua șanse și a parteneriatului între 
invățământ și întreprinzătorii locali, promovarea culturii anteprenoriale și societății 
informaționale pentru crearea premiselor adaptării permanente a forței de muncă la 
cerințele pieței muncii și promovarea coeziunii și incluziunii sociale; 

 Prezervarea, protejarea, dezvoltarea și punerea în valoare a patrimoniului natural și 
construit; 

                                                           
21 http://www.primaria-sulina.ro/primarie/pid/integratapid.pdf 
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 Crearea de locuri de muncă și de surse de venit permanente și sigure prin punerea în 
valoare a resurselor materiale și imateriale locale în cadrul unor activități economice 
adecvate potențialului local-turismul. 

 
 

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

 

Planul de Amenajare a Teritoriului Național (P.A.T.N.)22  
P.A.T.N. reprezintă cadrul dezvoltării complexe și durabile în cadrul teritoriului național, definind 

de asemenea contribuția țării noastre la dezvoltarea europeană și premiza înscrierii în dinamica 
dezvoltării economico-sociale europene.  

 
Planul de Amenajare a Teritoriului Național are caracter director si fundamentează programele 

strategice sectoriale pe termen mediu si lung si determină dimensiunile, sensul si prioritățile dezvoltării în 
cadrul teritoriului României, în acord cu ansamblul cerintelor europene.  

 
Planul de Amenajare a Teritoriului National – PATN – se elaborează pe secțiuni specializate, care 

sunt aprobate prin lege de către Parlamentul României. În cadrul secțiunii 1- Rețele de transport-, sunt 
prezentate conceptele de dezvoltare la nivelul căilor ferate, rutiere și navigabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 http://mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/amenajarea-teritoriului/amenajarea-teritoriului-in-context-national/-4697   
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Figură 4: Plan de amenajare a teritoriului național- Secțiunea 1 – Rețele de transport : Direcții de dezvoltare a rețelei de căi 

rutiere  

Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Național, Secțiunea I – Rețele de Transport - Legea nr. 353/2006 (MOf. Partea I nr. 806 din 
26/09/2006) 

 
Figură 5: Plan de amenajare a teritoriului național- Secțiunea 1 – Rețele de transport : Direcții de dezvoltare a rețelei de căi 

feroviare  
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Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Național, Secțiunea I – Rețele de Transport - Legea nr. 353/2006 (MOf. Partea I nr. 806 din 26/09/2006) 
Figură 6:  Plan de amenajare a teritoriului național- Secțiunea 1 – Rețele de transport : Direcții de dezvoltare a rețelei de căi 
navigabile 

 

 
Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Național, Secțiunea I – Rețele de Transport - Legea nr. 353/2006 (MOf. Partea I nr. 806 din 

26/09/2006) 
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Plan Urbanistic General al Orașului Sulina 
 

Figură 7: Folosința terenurilor – extras P.U.G. Sulina 

 
Sursa: Plan Urbanistic General Sulina– parte desenată 

Oraşul Sulina deţine statutul privilegiat de obiectiv de interes naţional, acordat prin Ordonanţa nr. 
125 din 31 august 2000, privind declararea oraşului Sulina, judeţul Tulcea, şi a zonei înconjurătoare ca 
obiectiv de interes naţional, Legea nr. 345 din  6 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
125/2000 privind declararea oraşului Sulina, judeţul Tulcea, şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de 
interes naţional. 

P.U.G.-ul orașului Sulina prevede că directiile de dezvoltare viitoare a oraşului se subordonează 
principiului dezvoltării durabile. Dintr-o perspectivă antropocentrică, durabilitatea unei dezvoltări 
teritoriale este direct proporţională cu ritmul epuizării resurselor, poluarea, conservarea naturii şi alte 
aspecte legate de mediul înconjurător. 

Conform P.U.G. obiectivul principal al strategiei de dezvoltare a oraşului Sulina este, în primul 
rând, realizarea unei dezvoltări economice şi sociale durabile, care să ţină cont de următoarele principii: 

 creşterea competitivităţii în cadrul economiei regionale; 
 stoparea declinului demografic, asigurarea unei creşteri a populaţiei, a stabilităţii şi 

integrării părţii active a acesteia, în structurile economice locale; 
 valorificarea superioară a potenţialului natural deltaic; 
 ameliorarea şi îmbunătăţirea calităţii zonei costiere, prin prisma reducerii fenomenelor 

de eroziune. 
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Referitor la sectorul de transport, oraşul Sulina, încadrat în Regiunea Sud-Est, zona costieră a Mării 
Negre, sub-zona Delta Dunării, jud. Tulcea, este punct al Coridorului VII Pan European de Transport - 
Dunărea (cu braţul Sulina şi Canalul Dunăre - Marea Neagră) - Axa 18 din cadrul reţelei TEN-T. prezintă un 
grad relativ de izolare, din cauza distanței față de rețeaua națională de transport. 

Transportul este în general asigurat pe apa. Conform OG.nr.15/2001, Sulina, port fluvio-maritim, 
este un punct de trecere deschis traficului internaţional. Activităţile preponderente desfăşurate în această 
zonă sunt cele comerciale, îngreunate însă din cauza  lipsei drumurilor şi a căilor ferate, motiv pentru care 
activitatea este orientată  şi spre alte sectoare, cum ar fi cel al producţiei şi al serviciilor. Scopul acestei 
zone este acela de a atrage de capital străin pentru introducerea de tehnologii noi, de a promova 
schimburile internaţionale şi de a spori posibilităţile de folosire a resurselor economiei naţionale. 

Pentru optimizarea relaţiilor în teritoriu, pe baza studiilor efectuate privind teritoriul administrativ 
şi a relaţiilor de interdependenţă dintre localităţi şi vecinătăţi, prin P.U.G. se propun: 

 valorificarea amplasării şi integrarea în reţeaua de localităţi a Deltei Dunarii; 
 colaborarea cu localităţile învecinate pentru realizarea unor obiective legate de 

valorificarea potenţialului natural şi protecţia mediului; 
 controlul modului de folosinţă a teritoriului, corecta gestionare şi oprirea tendinţelor de 

folosire excesivă a acestuia; 
 corecta realizare a extinderii localităţii prin realizarea în prealabil a studiilor infrastructurii 

şi utilităţilor necesare pentru evitarea disfuncţionalităţilor; 
 respectarea zonificării intravilanului localităţii. 

 

Viitoarea dezvoltare a orașului va continua să se axeze pe profilul economic actual, diversificat, 
prin încurajarea dezvoltării activităților economice specifice acestuia. Relansarea activității orașului se 
poate realiza prin stimularea investițiilor în societăți comerciale cu profil servicii și turism și promovarea 
activităților productive nepoluante. 
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2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE 
2.1. Contextul socio-economic cu identificarea densităților de populație și a activităților 

economice 

Acest subcapitol prezintă tendințele socio-economice și de dezvoltare urbană ale orașului Măcin, 
fiind evidențiate date referitoare la populația existentă, distribuția populației, tendințe demografice, 
structura populației pe grupe de vârstă și densitatea populației.  

 
Județul Tulcea se află în partea sud-estică a României și este încadrată din punct de vedere 

srategic în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (formată din județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și 
Vrancea). Regiunea acoperă 15% din suprafața totală a țării și este cea de-a doua ca mărime dintre toate 
cele 8. 
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Figură 8: Regiunile de dezvoltare ale Romăniei 

 

 

Sursa: http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-2257/programul-operational-regional-2007-2013/-2975 

 

Regiunea Sud-Est are un grad ridicat de diversitate în ceea ce privește relieful, cuprinzând aproape 
toate formele de relief: lunca Dunării, câmpia Bărăganului, podișul Dobrogei, munții Măcinului, iar în 
partea de nord-vest a regiunii cuprinde o parte a Carpaților și Subcarpaților de Curbură; este străbătută 
de fluviul Dunărea, cuprinde Delta Dunării și este mărginită în est de întreg litoralul românesc al Mării 
Negre.  

 
Rețeaua localităților care formează Regiunea Sud-Est este alcătuită din 33 orașe (dintre care 11 

municipii) și 1455 de sate (oganizate în 330 de comune). Regiunea însuma în 2004 aprox. 2 850 320 
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locuitori, reprezentând aprox. 13% din populația țării (din total- 55,5% din populație de concentrează în 
mediul urban), cel mai mare oraș al regiunii fiind Constanța. 

 

 

Figură 9: Harta regiunii de dezvoltare Sud- Est 

 

Sursa: Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est, Agenția pentru dezvoltare regională Sud-Est 

Orașul Sulina face parte din Județul Tulcea și implicit din regiunea de Dezvoltare Sud-Est, este 
situat la extremitatea estică a României (45o 09' 34'' N - 29o39' 10'' E) la aproape 1 km distanță de vărsarea 
Dunării în Marea Neagră.   
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Suprafața totală a oraşului Sulina reprezintă 0,16% din suprafața totală a județului Tulcea. 

 În prezent, teritoriul administrativ al oraşului Sulina are o suprafață de 32 960 ha, dintre care 32 
835 ha se află în extravilan, iar 632.62 ha în intravilan. 

 

Figură 10:Poziție geografică Sulina 

 

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Sulina#/media/File:Romania_Tulcea_Location_maps. 

Aflată la extremitatea estică a teritoriului național, Sulina este singurul oras-port fluvial, la Dunăre 
și maritim, la Marea Neagră, al țării, situat la gura de vărsare a fluviului prin brațul cu acelasi nume. 

Teritoriul orasului face parte din una din cele mai întinse zone umede din Europa, arie de 
importanță ecologică națională și internațională și se plasează între zona tampon marină, la est, și alte 
zone tampon și zone strict protejate, la nord, sud și vest.  
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Figură 11: Rezervația Biosferei Delta Dunării 

 

Sursa: http://www.ddbra.ro/harta-rbdd 

 

 

Teritoriul administrativ al orașului Sulina se învecinează la nord cu teritoriul administrativ al 
comunei C.A. Rosetti, la sud cu teritoriul administrativ al comunei Sfântu Gheorghe, la vest cu teritoriul 
administrativ al comunei Crișan, iar la est cu Marea Neagră. 
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Figură 12: Judetul Tulcea 

 

Sursa: https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/PrezentareaJudetului/Pages/CaiComunicatie.aspx 

 

 

 

Sulina este o localitate izolată geografic, dar are o situare în teritoriu atractivă și favorabilă pentru 
practicarea turismului. Farmecul peisager unic al așezării este dat de îmbinarea între peisajele oferite de 
fluviu, de mare și Deltă. De la Sulina se poate accede pe canale la unul din principalele complexe acvatice 
interioare ale Deltei – Roșu-Roșuleț-Puiu-Lumina, inclus parțial în teritoriul administrativ al orașului, iar 
plaja naturală, cu nisip foarte fin, de la Marea Neagră, se întinde spre sud pe o lungime de 36km de 
cordon litoral, depășind limitele administrative, până brațul Sf. Gheorghe. 
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Figură 13: Complexul acvatic Roșu-Roșuleț-Puiu-Lumina 

 

Sursa: http://www.mdrl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patz_delta_dunarii/ 

 

Sulina este orașul din România situat la cea mai mică altitudine medie (mai puțin de 4 m deasupra 
nivelului mării) se întinde de-a lungul Dunării, pe ambele maluri, dar cu cea mai mare parte pe malul 
drept. Accesul se face doar pe calea apelor, cu vaporul sau șalupa de la Tulcea (distanța 39 mile marine, 
aproximativ 72 km).  

Prin Ordonanța de guvern nr.125/2000, respectiv Legea nr.345/2001, orașul Sulina și împrejurimile 
sunt declarate obiectiv de importanță națională. Se constată însă că subordonarea față de Tulcea, centrul 
polarizator județean, determină orientarea schimburilor comerciale în detrimentul orașului bine constituit 
care este Sulina. 

Primăria orașului Sulina dispune de acte de proprietate, acte de arhivă aflate în dosarul 
nr.54/1880 și sentințele nr.51/ 1893 a Tribunalului Tulcea, nr. 154 a Curții de Apel Galați si nr. 490/1896 a 
Inaltei Curți de Casație, prin care se stabilește suprafața moșiei comunale la 6.700 ha, confirmată și de 
procesele verbale de verificare ale Ministerului Inventarului Avuțiilor Publice din 10.06.1939 și 
16.05.1940, deținute, de asemenea, de Primăria orașului. 

Hărțile care insoțesc aceste documente atestă întinderea moșiei orașului până la țărmul mării, 
ceea ce confirmă dreptul inalienabil de proprietate – și implicit de administrare - al comunității asupra 
fâșiei litorale a teritoriului administrativ, respectiv asupra plajei. 
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Comunitatea este conștientă de valorile de patrimoniu natural pe care le cuprine acest teritoriu și 
de regimul special de protecție impus în cadrul unui proces de dezvoltare durabilă, dezvoltare care este 
indispensabilă bunăstării orașului și care include punerea în valoare a acestui patrimoniu. 

 

Figură 14: Hartă – moșia orașului Sulina  

 

Sursa: PID Sulina 

 

În urma analizei comparative a indicatorilor de dezvoltare teritorială între Măcin, Tulcea, Babadag, 
Isaccea și Sulina concluzionăm că orașul Sulina se poziționează în primele patru ca dezvoltare, Isaccea 
fiind singurul oraș din Tulcea a cărui dezvoltare este mai redusă comparativ cu Sulina. Observația se face 
pe baza numărului indicatorilor cu nivel superior celorlaltor orașe, locul patru în această succesiune nu 
face decât să ridice semne de întrebare privitoare la nivelul scăzut de dezvoltare teritorială, accesibilitate, 
dinamica populației, calitatea vieții și calitatea mediului înconjurător.  
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Tabel 1: Indicatori de dezvoltare teritorială  

Denumire MĂCIN TULCEA BABADAG ISACCEA SULINA 

Index de dezvoltare teritorială 1,673 2,044 1,848 1,536 1,363 

Atractivitate migrație  0,291 0,25 0,534 0,408 0,471 

Dinamica creșterii populației  1,383 1,372 1,424 1,414 1,314 

Volumul populației  0,028 0,232 0,027 0,014 0,011 

Dinamica locuirii  1,87 2,062 2,302 1,73 2,036 

Confort locativ  2,201 1,854 2,442 2,303 1,992 

Rata de dependență  4,282 4,359 4,605 4,395 4,045 

Grad de deservire personal medical  1,102 0,789 0,383 0,17 0,58 

Pondere cheltuieli sociale  2,375 2,754 3,067 2,862 2,488 

Accesibilitate rutieră  3 4 4 4 0 

Accesibilitate feroviară  0 2 2 0 0 

Rata antreprenoriatului  0,622 1,057 0,505 0,411 0,526 

Rata ocupării formale  0,903 1,233 0,5 0,49 0,559 

Rata șomajului  4,503 4,774 4,738 4,618 4,196 

Indice colectare buget local  1,014 0,671 0,476 0,529 0,591 

Gradul de educație superioară  1,149 2,109 1,037 0,825 1,11 

Suprafața medie a exploatației agricole  0,221 1,016 0,144 0,199 0,254 

Accesibilitate la rețeaua cu apă  4,091 4,636 3,377 2,517 3,686 

Accesibilitate la rețeaua de canalizare  3,215 4,541 2,983 2,402 3,396 

Consum casnic de gaze naturale  0,427 0,246 0 0,376 0 

Indice de împădurire  0,79 0,918 2,423 1,052 0,003 

Sursa: Observatorul teritorial MDRAP 
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2.1.1. Caracteristici demografice 

Conform P.A.T.N., secțiunea IV, orașul Măcin este considerat a fi de rang III și poate fi clasificat 
drept oraș în plin declin demografic, oraș cu caracteristici rurale. 

Figură 15: Rețeaua de localități la nivel național 

 

 

 

Sursa: https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/PrezentareaJudetului/Pages/CaiComunicatie 

În intervalul 1956-1993 Sulina înregistrează o creștere aproximativ 50%. Începând cu anul 1994, în 
cadrul orașului se instalează o etapă de declin demografic, ce însumează o pierdere de aproximativ 1 400 
de locuitori în acest interval. (dintr-un total de 5 432 locuitori înregistrați la sfârșitul anului 1993). 
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Figură 16: Scăderea demografică la nivel național - 1989-2012

 

Sursa: https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/PrezentareaJudetului/Pages/CaiComunicatie 

Orașul Sulina are o populație totală estimată a fi de 4 071 de persoane la sfârșitul anului 2016 (la 
recensământul din 2012 s-au numărat 4 360 de locuitori), dintre care numărul persoanelor de sex 
masculin este aproximativ egal cu cel al celor de sex feminin – 50.13% barbați, 49.86% femei. 

La nivel etnic, componența populației este formată din 81.92%români, ucrainieni 1.22%, ruși 
lipoveni 9.88%, greci 1.69%, etnie necunoscută 4.8%, altă etnie 0.46%. Din punct de vedere al 
componenței confesionale a orașului Sulina, vorbim despre ortodocsi 91.48%, ortodocsi de rit vechi 
3.82%, necunoscută 4.06% și altă religie 0.62%. 

 La nivel național, Sulina face parte din categoria orașelor cu scăderi ale populației de peste 40% în 
perioada 1989-2012, fiind al doilea oraș cu cea mai mare scădere demografică comparativ cu restul 
orașelor Județului Tulcea. 
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Tabel 2: Evoluția populației în orașele județului Tulcea 

 1992 2002 2011 2011/1992 2011/2002 

 

JUDEȚUL TULCEA 

 

 

270 997 

 

256 492 

 

213 083 

 

-21,4% 

 

-16,9% 

      

MUNICIPIUL TULCEA 97 904 91 875 73 707  -24,7% -19,8% 

ORAȘ BABADAG 10 437 10 037 8 940 -14,3% -10,9% 

ORAȘ ISACCEA 5 639 5 374 5 026 -10,9% -6,5% 

ORAȘ MĂCIN 12 104 10 625 8 245 -31,9% -22,4% 

ORAȘ SULINA 5 484 4 601 3 663 -33,2% -20,4% 

Sursa: RPL 

La nivel contextual, referitor la recensămintele din 2002 și 2011, Județul Tulcea înregistrează o 
scădere a populației cu 16,9%, iar Sulina cu 20,4%. Comparativ cu restul orașelor județului situația este 
îngrijorătoare, fiind al doilea oraș cu cea mai mare scădere demografică; de trei ori mai mare comparativ 
cu cea de 6.5% înregistrată în Isaccea 

Figură 17: Evoluția populației cu domiciliul stabil în Sulina  

 

Sursa: INSSE-Tempo Online 
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anul 1995 anul 2000 anul 2005 anul 2010 anul 2015

EVOLUȚIA POPULAȚIEI CU DOMICILIUL 
STABIL ÎN SULINA: 1995, 2000, 2005, ,2010, 
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În ceea ce privește mișcarea naturală a populației: 

 Natalitatea înregistrează o scădere progresivă, comparativ cu anul 1990 (un total de 44 născuți vii), 
în prezent (date actualizate 2015) scăderea este de 47.7%. Între anii 1990 și 2002 scăderea a fost 
de 57%(13ani), între 2002 și 2011 de 40% (10ani), iar între 2011 și 2016 de 36%(4ani). Observăm 
astfel viteza accelerată de creștere a procentului de micșorare a natalității; 

 Mortalitatea populației orașului Sulina prezintă o scădere cu 9.5% în anul 2002 comparativ cu 
1990 și o scădere cu 23% în 2011 față de 2002;  

 Sporul natural evidențiază  în anul 1990 un număr de nașteri aproximativ egal cu cel al deceselor – 
77 de persoane născute vii și 74 de morți, în timp ce în anul 2002 balanța înclină spre creșterea 
numărului deceselor cu 50% comparativ cu cel al nașterilor, iar în 2011 vorbim deja despre o 
diferență de 65% în defavoarea numărului de născuți vii.  

Figură 18: Evoluția natalității în Sulina                                                                                                             Figură 19:Evoluția mortalității în Sulina  

      

Sursa: INSSE-Tempo Online                                                                                                                                                           Sursa: INSSE-Tempo Online 

Analiza mișcării migratorii a populației evidențiază o mișcare oscilatorie. În ceea ce privesc 
stabilirile cu reședința,  statisticile înregistrează permanent un raport mai mare al stabilirilor comparativ 
cu plecările – în anul 2002 numărul stabilirilor cu reședința(89) sunt cu 33.7% mai multe  comparativ cu 
numărul plecărilor(59), în anul 2011 diferența este de 39% în favoarea stabilirilor(90/149), în 2016 vorbim 
tot despre un spor pozitiv, întrucât numărul stabilirilor(138) este cu 43.5% mai mare comparativ cu cel al 
plecărilor(78).   

Referitor la stabilirile cu domiciliul, vorbim despre un spor negativ evident, cu o tendință de 
remediere începând cu anii 2011. În 2002 au loc cu 59% mai multe plecări cu domiciliul(85)  comparativ cu 
numărul stabilirilor (35), în 2011 vorbim despre o diferență de 22%, iar în 2016 procentul își accelerează 
creștrea, ajungând la 40%.  

Pe fondul celor enunțate anterior deducem că structura demografică este afectată  - incoerențele 
dintre evoluția stabilirilor/ plecărilor cu domiciliul și a stabilirilor/ plecărilor cu reședința subliniază ideea 
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scăderii numărului locuitorilor orașului întrucât numărul plecărilor cu domiciliul sunt în continuă creștere 
comparativ cu cel al stabilirilor; aceasta fiind practic proiecția reală a situației din teritoriu.  

În cadrul structurii populației pe grupe de vârstă  constatăm o repartizare echilibrată: un procent 
de 74% populație activă și unul de 65% populație ce poate fi încadrată pe piața forței de muncă. Regăsim 
în categoria de vârstă 0 – 14 ani-10% din totalul populației, 15-24 ani-9%, 25-64ani-65%, iar în categoria 
peste 65 ani-16%.  

Structura populației ce are în componență 74% populație activă constituie un potential crescut în 
vederea unei dezvoltări economice viitoare în condițiile în care populației i se vor oferi locuri de muncă (la 
momentul studiului sunt înregistrate 5 persoane care beneficiază de ajutor social).  

Stadiul actual al populației reflectă o tendință de îmbătrânire a populației.  

Figură 20: Structura populației orașului Sulina pe categorii de vârsta 

 

Sursa: INSSE-Tempo Online 

Din totalul populației, 19% reprezintă copii/adolescenți ce au nevoie de infrastructură pentru a 
efectua deplasări către grădiniță/școală/licee, fiindu-le necesară realizarea unui sistem sigur de deplasare 
(monitorizare video trafic, treceri de pietoni sigure, trotuare, rețea de transpot în comun special destinată 
acestora, etc.). Totodată cei cu vârstele  cuprinse între 20-24 ani, și anume 5.2% din totalul locuitorilor 
reprezintă populație ce are nevoie de acces facil, rute directe și timpi de deplasare cât mai reduși în 
vederea accesării instituțiilor de învățământ superioare din Jud. Tulcea (oraș Tulcea), dar și de la nivel 
regional/ national. 
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Figură 21:Evoluția populației Sulina pe vârste:2002, 2011, 2017 

 

Sursa: INSSE-Tempo Online 

Infrastructura de trafic trebuie adaptată și pentru persoanele cu dificultăți de deplasare, este 
nevoie de realizarea unui sistem de transport sigur pentru acest tip de utilizatori (sistem ce presupune 
intervenții de eliminare a obstacolelor și barierelor fizice din spațiul public, trotuare accesibile, rampe de 
acces în instituțiile de interes public, zonele comerciale, etc., mijloace de transport în comun adaptate 
acestei categorii de persoane, treceri semnalizate acustic/ luminos, etc.) 

Nivelul de pregătire al populației  este relativ scăzut, 30% au studii elementare, dintre care numai 
40% au urmat și cursurile liceale, iar din totalul populației numai 20% sunt personae cu studii universitare. 
Din totalul de  587 copii/adolescenți ce ar trebui să fie înscriși în cadrul unei instituții de învățământ 
(grădiniță, primar, gimnazial, liceal, superior), numai 396 sunt înscriși în evidențele locale. Mai îngrijorător 
este însă faptul că din totalul populației orașului Sulina, statistic vorbind, nu există nici o persoană înscrisă 
în învățământul postliceal/ de maiștri sau învățământ superior. Cauza principală poate fi considerată a fi 
lipsa legăturilor cu localitățile limitrofe și gradul ridicat de izolare al așezării. 

Procesul de îmbătrânire al orașului poate fi cauzat de asemenea și de migrația în scop de studiu 
către zone urbane mai bine definite din acest punct de vedere, întrucât Sulina nu oferă locuitorilor săi 
servicii de educație de calitate, iar  oferta de locuri de muncă  a orașului pentru persoane cu studii 
superioare este aprope nulă. 
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Figură 22: Piramida vârstelor Sulina: 2016/2011 

 

Sursa: INSSE-Tempo Online                                                                     Sursa: INSSE-Tempo Online 

Figură 23: Piramida vârstelor România :2016/2011 

 

Sursa: INSSE-Tempo Online                                                                     Sursa: INSSE-Tempo Online 

Piramida vârstelor, în formă de „treflă”, reflectă o populație care, după un proces de îmbătrânire 
va cunoaște un proces de reîntinerire demografică. Cu o distribuție relativ uniformă pe sexe, se remarcă 
totuși un număr mai mare al persoanelor de sex masculin până la 40 ani, după care numărul acestora este 
depășit de populația de sex feminin, mortalitatea bărbaților fiind mai mare decât cea a femeilor. 

Ca și evoluție, observăm că din 2011 până în prezent populația îmbătrânită a scăzut, proporțional 
însă cu scăderea numărului total al locuitorilor. Prin raportate la situația din 2011, în 2016 regăsim același 
raport al populației, însă într-un număr redus; de menționat fiind că forța de muncă înregistrează cel mai 
mare raport  numeric. 

Baza îngroșată a piramidei, precum și distribuția populației pe categorii de vârsta, denotă o 
evoluție favorabilă a ratei de înlocuire a forței de muncă, dar și un grad de îmbătrânire peste nivelul 
național în prezent (evoluție negativă comparativ cu situația de la recensământul din 2011). 

În același timp nivelul scăzut al populației vârstnice reflectă o speranță de viață relativ scăzută la 
nivelul orașului. 
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Transportul în comun constituie o vertigă importantă în dezvoltarea unui oraș, iar pentru 
dezvoltarea durabilă a mediului urban este nevoie ca acest sistem să fie competitiv și să poată asigura 
cetățenilor un mediu de deplasare sigur și confortabil și să reprzinte totodată o alternativă viabilă la 
deplasările cu autovehiculul privat. În Sulina 85.58% din populație are vârsta legală obținerii permisului de 
conducere auto (dintre aceștia 18.28% reprezintă vârstinici de peste 65 de ani), restul de 14.4% fiind cei 
care au nevoie de acces echitabil la un sistem de transport eficient și diversificat care să poată asigura 
mediul propice deplasărilor blânde (piste de bicicletă, trotuare modernizate și dimensionate conform 
nevoilor actuale ale utilizatorilor, etc.) și deplasărilor eficiente cu transportul public în comun. 

Indicatori demografici (grupe de vârstă) – comparație Sulina/ nivel național 

Tabel 3: Indicatori demografici (grupe de vârstă)- comparație Sulina/ nivel național 

 

Sursa: INSSE Tempo Online 

În urma analizei principalilor indicatori demografici ai orașului Sulina, observăm prin comparație 
cu nivelul national un grad de îmbătrânire relativ egal cu cel național, dar un nivel mai scăzut de populație 
îmbrătrânită, indicele local fiind cu 5.77 mai mic decât cel national. La nivel de forță de muncă remarcăm 
o situație favorabilă în orașul Sulina, raportul de dependență demografică fiind sub nivelul național. Rata 
mai mică de dependență a tinerilor sugerează o problemă la nivel local în ceea ce privește înlocuirea 
persoanelor vârstnice pe piața muncii, populația 0-15 ani nu se dovedește a fi suficientă pentru această 
substituție socială. 

Deducem astfel nevoia unui sprijin în ceea ce privește generația tânără, dar și cresterea sporulului 
natural pozitiv. Forța de muncă reprezintă motorul dezvoltării unei societăți și este vital ca raportul dintre 
persoanele cu vârste cuprinse între 15-64 ani și cei dependenți de aceștia să rămână echilibrat, cei dintâi 
fiind una dintre cele mai importante resurse urbane.   

 vârstnici 
peste 65 
ani 

proporția 
persoanel
or sub 15 
ani din 
populație 
= P0-
14/P*100 

proporția 
persoanel
or peste 
65 ani = 
P65+/P*1
00 

Indicele 
de 
seniorit
ate = 
P80+/P6
5+ *100 

raport 
dependență 
demografică 
= (P0-
14+P65+)/P1
5-64*1000 

raport 
dependen
ță tineri = 
P0-
14/P15-
64*1000 

raport 
dependen
ță 
vârstnici = 
P65+/P15
-64*1000 

rata înlocuirii 
forței de 
munca = P0-
14/(1/3*P15-
64)*1000 

Sulina  637 10,39 15,65 18,68 352,04 140,48 211,56 421,45 

ROMÂNIA 3517803 14,70 15,84 24,45 439,55 211,59 227,96 699,21 
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Prognoza demografică 

 

Prognoza demografică constituie probabilitatea cea mai mare de realizare a unei proiectări 
demografice.  

La nivelul evoluției populației există două tipuri de abordări a evoluției probabile a populației: 

 Abordarea tendențială: pornește de la ipoteza că factorii care au determinat evoluțiile 
trecute și cele actuale vor continua să se mențină și vor acționa și în viitor în aceeași 
măsură; 

 Abordarea normativă: se bazează pe ideea conform căreia evoluția populației din țările 
mai puțin dezvoltate se va realiza conform modelului celor mai avansate și evoluției pe 
care acestea au avut-o în același stadiu de dezvoltare . 
 

La nivel mondial, populația Terrei va cunoaște o explozie în următoarele două decenii în ciuda 
scăderii ritmurilor de creștere - conform raportului întocmit de  Consiliul Național de Informații din SUA. 
Această previziune se bazează pe evoluția anterioară – în 1985 populația mondială a înregistrat o creștere 
anuală de 1.7%, în 2000 a scăzut la 1.3%/an, iar previziunile pentru viitor arată o creștere anuală de 1%. 

Prognoza pentru Europa este însă diferită de restul continentelor, în următorii 15 ani 
previzionându-se o scădere numerică (spre deosebire de Asia și Africa) din cauza sporului natural negativ. 
Sistemul de pensii și de asigurări de sănătate va fi afectat, apărân presiuni de tipul: îmbătrânirii populației, 
creșterii speranței de viață și ratei scăzute a natalității.  

Statisticile oficiale prezintă anul 1990 ca punct de maxim al demografiei României. Pe fondul 
emigrației și al soldului negativ al creșterii naturale, din acel moment populația țării începe să scadă. În 
anii ’90 înrăutățirea indicilor demografici apare pe fondul ratei de mortalitate crescută (în special 
infantilă) asociată tot mai mult cu sărăcia. 

Imaginea actuală prezintă o Romănie îmbrătrânită, în special în mediul rural – fenomen apărut în 
urma emigrării către Occident.  

In timp ce în 2005 aprox. 18% din populația țării avea peste 65 de ani, prognoza pentru 2020 
vizează o creștere până la 30%, iar pentru 2050 jumătate din populație este estimată a avea peste 65 de 
ani; populația  totală a României ajungând în 2050 la 14 milioane de locuitori.  

În România efectele declinului demografic vor fi evidente începând cu anul 2020 – numărul de 
copii va scădea dramatic, populația școlară se va diminua cu 1/3 generând o serie de consecințe negative: 
disponibilizarea unei mari mase de cadre didactice, desființarea a numeroase unități de înățământ – 
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problema va fi cea mai vizibilă în mediul rural, copii oblingându-se astfel să parcurgă distanțe mari până la 
unitățile de învătământ din centrele urbane învecinate.  

În ceea ce privește evoluția demografică a orașului Sulina, în contextul actual se prevzualizează o 
scădere a numărului locuitorilor. Analiza evoluției populației în funcție de intervalele de vârstă relevă 
faptul că populația va suferi un proces accentuat de îmbătrânire in următorii ani, întrucăt numărul 
locuitorilor cu vârstele cuprinse între 0-24 ani nu va reusi să substituie forța de muncă actuală. Un alt 
factor ce va contribui la acest declin demografic îl reprezintă sporul natural negativ, alături de  plecările cu 
domiciliul din orașul Sulina, tot mai accentuate în ultima perioadă.  

Educație  
 

La nivel județean există un total de 29 unități de învățământ, dintre care- preșcolar 6, primar și 
gimnazial ( inclusiv învățământul special) 8, liceal 13, profesional și postliceal 1.   

Din arhiva istorică a orașului descoperim că învatamantul era foarte important, educația fiind 
asigurată de doua școli grecești, două românești, o școală germană, o școală italiană, un gimnaziu, o 
școală de artă pentru fete cu predare în limba franceză, una evreiescă și un institut englez de marină. 

 
Astăzi, învățământul este pe muchie de cuțit existând doar o școală mică (clasele I-IV)- Școala 

generală/ gimnaziu, o școală mare (V-VIII)- Școala de arte și meserii, un liceu- Liceul „Jean-Bart”( cu 
profilurile filologie, matematică-informatică și matematică-fizică) și o grădiniță alături de o tabără de vară, 
Tabăra Sulina, ce activează pe timpul sezonului călduros, o sală de sport( în incinta școlilor) și o sală de 
educatie fizică și sport (str. VI) . Toate unitățile de învățământ sunt localizate în apropiere, generând o 
zonă cu specific educațional, localizată în Estul orașului, în apropierea străzii de promenada – str. I. 

 
Table 1: Dotări din sectorul educațional din Sulina 

Săli de clasă Laboratoare Săli de 
gimnastică 

Ateliere 
școlare 

Terenuri 
de sport 

Bazine 
înot 

PC-uri 

Înv. 
preșcolar 

Înv. liceal Înv. liceal Înv. liceal - Înv. liceal - Înv. 
preșcolar 

Înv. liceal 

4 7 3 2 - 1 - 1 53 

Sursa: INSSE-Tempo Online  

Direcția către care tinde șa se îndrepte învățământul în Sulina constă într-un proiect de realizare a 
unui Campus Școlar ce va include, în completarea infrastructurii existente: 
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 baza de practică; 
 cămin cu locuri pentru 100elevi; 
 garsoniere pentru corpul didactic; 
 cantină și club pentru 100 elevi. 

 

De asemenea se propune dezvoltarea profilului de turism și servicii al Școlii de Arte și Meserii în 
vederea susținerii pieței locale și zonale a muncii; alături de înființarea unei școli de cinematografie, 
având în vedere recunoașterea la nivel internațional a implicării orașului Sulina în producții de film. 

Toate aceste propuneri de intervenții are avea rolul de a consolida poziția orașului Sulina ca centru 
urban de polarizare și influență în teritoriu. 

Situația statistică a populației școlare în orașul Sulina înregistrează un numar total de 396 înscriși 
la sfârșitul anului 2016. Având în vedere numărul total de 472 de copii cu vârste cuprinse între 4 și 19 ani, 
deducem că pe raza orașului Sulina doar 83.89% din populația școlară este înscrisă. Cu toate că procentul 
nu este unul mic, situația nu poate fi considerată a fi una buna deoarece faptul că 1/4 din populație nu 
beneficiază de acces la educație conduce la scăderea nivelului de pregătire a populaței orașului și 
afectează implicit economia zonei. 

Table 2: Situația populației școlare : Sulina 2016 

 

Nivel de Instruire 

 

Anul 

 

Număr 

Grădinițe 

 

20
16

 

65 

Preuniversitar 331 

Primar și Gimanzial (inclusiv învățământul special) 213 

Primar (inclusiv învățământul special) 114 

Gimanzial (inclusiv învățământul special) 99 

Primar și Gimanzial 213 

Primar 114 

Gimanzial 99 

Liceal 118 

TOTAL 396 
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Sursa: INSSE-Tempo Online 

 
 

Evoluția numărului populației școlare susține idee anterior menționată, conform căreia 
învățământul în Suina este astăzi pe muchie de cuțit. Perioada înfloritoare mai există numai în memoria 
locului, numărul populației școlare suferind o scădre progresivă de-a lungul timpului; populația școlară din 
prezent este cu 62.9% mai mică prin comparație cu cea din anul 1992.  

Table 3: Evoluția populației școlare Sulina – 1992-2016 

 

Sursa: INSSE-Tempo Online 

În ceea ce privește gradul de absolvire, situația este cu atât mai îngrijorătoare. Ultimele statistici 
înregistrate relevă faptul că la sfârșitul anului 2015, gradul de absolvire la nivel de învățământ primar și 
gimanzial este de numai 13.47%, în timp ce pentru învățământul liceal procentul este de 12.62%. 

Table 4: Gradul de absolvire: Sulina 2015 

 
Anul 

 
Nivel de instruire 

 
Număr înscriși 

 
Absolvenți 

 
20

15
 

Grădinițe 74 - 
Primar și Gimnazial (inclusiv învățământul 
special) 

230 31 

Liceal 103 13 
Sursa: INSSE-Tempo Online 

 

1068

907

522
396

Anul 1992 Anul 2002 Anul 2011 Anul 2016
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Numărul cadrelor didactice însumează un total de 30, și sunt structurate conform tabelului de mai 
jos. 

 

Table 5: Structura cadrelor didactice pe niveluri de înstruire: Sulina 2016 

 
Nivel de instruire 

 

 
Număr 

Învățământ preșcolar 4 
Învățământ primar și gimnazial ( inclusiv învățământul special) 14 
Învățământ primar ( inclusiv învățământul special) 5 
Învățământ gimnazial ( inclusiv învățământul special) 9 
Învățământ primar și gimnazial 14 
Învățământ primar  5 
Învățământ gimnazial 9 
Învățământ liceal 12 
TOTAL 30 

Sursa: INSSE-Tempo Online 

Sănătate 
 

Furnizarea serviciilor de sănătate constituie una din funcțiunile care caracterizează cel mai 
pregnant o așezare urbană. Se poate afirma că, în perspectivă istorică, orașul Sulina a excelat în această 
privință, exercitând inclusiv un rol semnificativ de influență și polarizare în teritoriu. Recuperarea acestei 
funcțiuni la un nivel superior trebuie să constituie un obiectiv prioritar al strategiei de dezvoltare a 
orașului. 

Bazele serviciilor de ocrotire a sănătății în Sulina au fost puse de către Comisiunea Europeană a 
Dunării încă de la înființarea ei în anul 1856. C.E.D. a adoptat măsuri sanitare imediate de protecție a 
muncitorilor și personalului propriu, dar și pentru navigatorii navelor străine, în conformitate cu 
acordurile internaționale. 

În ședința din 27 martie 1857, Comisiunea a decis să înființeze două spitale de 15-20 paturi, unul la 
Tulcea și altul la Sulina, și două farmacii încadrând cele două servicii cu un medic-șef, ajutat de doi medici 
chirurgi. 

S-a construit un spital nou care a fost inaugurat la 15 iunie 1894. Distrusă în timpul confruntărilor 
militare din primul razboi mondial, clădirea a fost reconstruită după anul 1920 și echipată cu dotări și 
aparatură de ultimă generație tehnică a timpului. 
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Serviciul sanitar din Sulina al C.E.D. a fost deosebit de activ, a constituit o prezență vie în viața 
urbană a acestei așezări și s-a remarcat prin abordarea nediscriminatorie. 

Numărul mediu de bolnavi îngrijiți în sălile spitalelor Comisiunii a fost aproximativ de 600 pe an, 
care au solicitat 5.500 – 6.000 zile de tratament, cu o cheltuială medie anuală de 80.000 - 90.000 franci-
aur. Din anul 1861 până la 31 decembrie 1930, au trecut prin sălile spitalului central din Sulina 27.311 
bolnavi, din care 8.893 marinari, 8.123 agenți, piloți și muncitori ai Comisiunii și 10.295 de cetățeni ai 
Sulinei. 

În timpul aceleași perioade, 229.226 persoane aparținând tuturor categoriilor sociale și tuturor 
naționalităților s-au prezentat pentru consultații gratuite, cu un minimum de 3427 în 1915 și un maximum 
de 8497 în 1927, iar în spitalul pentru maladii epidemice, de la crearea sa în 1894 și până la 31 decembrie 
1930, s-au îngrijit 627 bolnavi contagiosi, din care 50 marinari, 57 muncitori ai Comisiunii și 521 sulineni. 
În 1937, la serviciul de radiologie au fost înregistrate circa 200 de examene radiologice, în timp ce la 
seviciul de farmacie, au fost eliberate în 13.832 rânduri medicamente prescrise în consultații exterioare. 

Figure 1: Spitalul Sulina în stadia diferite  

 

La Sulina a funcționat, la un moment dat, un punct de lucru al Serviciului Județean de Ambulanță 
Tulcea. Mai exact, aici exista o șalupă cu personal calificat care transporta pacienții la Tulcea. 

Acest punct de lucru a fost desființat în urmă cu câțiva ani, iar acum localnicii cer ca singurul oraș 
din Delta Dunării sa aibă din nou o șalupă de ambulanță. 

Sulina anului 2017 este o locatie vitregită din punct de vedere al infrastructurii de sănătate, 
transportul pacienților la spitalul din Tulcea durează în medie 3ore. Pentru cazuri nu foarte grave, în 
cadrul orașului există în prezent: 

 Domeniul public: Centrul de Sănătate Sulina (deschis ca o etapă premergătoare 
redeschiderii spitalului), cabinetul medical port-frontieră; 

 Domeniul privat: 1 cabinet particular de chirurgie, 1 cabinet particular de stomatologie și 
2 cabinete de medicina de familie, alături de farmacii. 
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Structura personalului medical în Sulina, în funcție de categoriile de cadre medico-sanitare și 
forme de proprietate se regăsește în tabelul de mai jos. 

Table 6: Structura personalului medical în Sulina: 2015 

 
Categorii de cadre medico-sanitare 

 
Forma de proprietate 

 
Anul 

 
Număr 

Medici Privată 

 
20

15
 

3 
Medici de familie Privată 1 
Stomatologi Privată 2 
Farmaciști Privată 1 
Personal sanitar mediu Publică 2 
Altele Privată 6 

Sursa: INSSE-Tempo Online 

 

Sporul natural al populației 

Populaţia României a început 2017 cu un declin demografic accentuat, pierzând doar în luna 
ianuarie 13.704 locuitori, echivalentul a patru comune medii din ţară, în special ca urmare a unui puseu al 
mortalităţii. 

Spre comparaţie, în ianuarie 2016, sporul natural a fost de doar 7.757 persoane, astfel că sporul 
natural negativ a crescut cu 77% în ianuarie 2017.  

Mortalitatea infantilă din România a crescut semnificativ - cu 31% - în ianuarie 2017 (după un 
avans de 40% în decembrie), fiind înregistrate în prima lună a acestui an 160 de decese ale unor copii cu 
vârsta de sub un an, comparativ cu 122 de decese în ianuarie 2016. 

Experţii se aşteaptă la o adâncire a declinului demografic al României în deceniile următoare. 
Astfel, populaţia României va ajunge la 14,5 milioane locuitori în anul 2050,  potrivit unui raport al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), publicat în iulie 2015. 

 Tendința declinului demografic se pretează și situației din cadrul orașului Sulina, unde statisticile 
arată că la sfârșitul anului 2016 au fost 29 de născuți vii, cu 56% mai  puțini comparativ cu anul 1992.  

Raportat la datele la nivel județean, unde sporul natural este de -190 în mediul urban și -1108 în 
mediul rural, în Sulina sporul natural este de -27 (în 2016 au fost înregistrate 56 de decese și 29 de 
nașteri). 
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Table 7: Rata natalității și mortalității în Sulina 1992-2016 

Anul Născuți vii Decedați Rata mortalității Rata natalității 
1992 66 50 9.2% 12.2% 
2002 33 67 13.4% 6.6% 
2011 20 57 12.8% 4.5% 
2016 29 56 13.7% 7.1% 

Sursa: INSSE-Tempo Online 

2.1.2. Profil economic 

Context economic – nivel regional  
Regiunea Sud-Est are o industrie diversificată, fiind reprezentată de aproximativ toate ramurile 

industriale: industria petrochimică, metalurgică, constructoare de mașini, industria materialelor de 
constructii, industria alimentară și textilă.  

 
Productivitatea muncii pentru IMM-uri în Regiunea Sud-Est a cunoscut un trend ascendent în 

perioada 2010-2011. La nivel regional, cea mai ridicată productivitate o au întreprinderile din industria 
extractivă și industria prelucrătoare.  

 
Unul dintre cele mai importante sectoare din regiune – sector cu un număr semnificativ de 

angajați - este cel naval. Regiunea este deservită de 5 șantiere navale: Brăila, Galați, Tulcea, Mangalia și 
Constanța.  

 
În 2011, 30.34% din investiții au fost realizate de întreprinderi de mari dimensiuni, liderul 

sectorului fiind cel metalurgic. Tot în anul 2011, în porturile maritime din Regiunea Sud-Est au fost 
încărcate 20mii tone de mărfuri, adică 53.29% din totalul mărfurilor încărcate în porturile maritime și 
desscărcate 18mii tone mărfuri, reprezentând 46.7% din totalul celor descărcae în porturile maritime 
românești.  

 
Activitatea de cercetare este slab dezvoltată în zonă, fiind sub nivelul național și poziționându-se 

pe ultimele poziții din Uniunea Europeană.  
 
În ceea ce privește agricultura la nivel regional, producția este semnificatică, reprezentând 15.86% 

din totalul național. Agricultura deține totodată o pondere importantă la nivel de regiune, 40.4% din 
populația regiunii fiind implicată în acest tip de activități.  

 
Conform Planului de Dezvoltare Regională Sud- Est 2014-2020 „Regiunea Sud- Est are un 

PIB/locuitor (standardul puterii de cumpărare) de 38% fiind a șasea regiune din România după Regiunile 
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București-Ilfov, Vest, Centru, Nord-Vest și Sud Muntenia. Valoarea acestui indicator în regiunea Sud-Est o 
clasează în categoria regiunilor mai puțin dezvoltate”.  

 
Regiunea reprezintă 15% din teritoriul țării și 13.09% din totalul populației României, având în anul 

2010 un aport pe plan economic de 10.76% din PIB-ul național. În ciuda perioadei de creștere din 
perioada 2000-2008, regiunea nu a egalat „nivelele de dinamism ale economiei naționale (creștere 
nominală cu +314.66% comparativ cu +328.79% înregistrat la nivelul țării)”23 

Table 8: Ritmul de creștere economică la nivelul județelor din Regiunea Sud-Est, 2006-2011 

 

Sursa: Studiu privind Dezvoltarea urbană în Regiunea Sud-Est, situaţia actuală şi oportunităţi de dezvoltare, Agora Est Consulting 

Evoluția alternantă a PIB-ului regional determinată de creșterea semnificativă a tuturor sectoarelor economice din 
anul 2008, urmată de scăderea din 2009 este cauzată de procesul masiv de privatizare, al lichidării înterprinderilor 
de stat și al mutațiilor structurale din economia națională și a regiunii. Specificul regiunii îl reprezintă disparitățile 
dintre bazinele de concentrare ale activităților industriale și terțiare, centrele industriale complexe, arealele 
turistice și zonele agricole și viticole.  

 

Context economic – nivel județean 

În urma recensământ din 2011 Județul Tulcea a înregistrat o scădere a populației cu 3.9% față de 
2002, cauza principală fiind scăderea natalității și emigrarea pentru un trai mai bun.  

Economia județului a trecut după 1990 printr-o etapă de recesiune  care a generat creșterea ratei 
șomajului cu 12%. Tulcea este în prezent clasat printre cele mai sărace județe din țară, domeniile cu 
pondere semnificativă în PIB-ul județean fiind: producția de alumină, industria textilă, feroaliajele. În 

                                                           
23 23 http://www.adrse.ro/Documente/Planificare/PDR/2014/PDR.Sud_Est_2014.pdf 
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ciuda potențialului turistic determinat de prezența Deltei Dunării, a complexului lagunar Razim-Sinoe și a 
altor atracții locale, sectorul turistic nu apare în statistici ca element important pe piața economică.  

Din totalul salariaților, cei mai mulți se găsesc în agicultură, vânătoare, pescuit și piscicultură, 
industrie și construcții. 

În perioada 2001- 2006, perioada de dezvoltare economică a județului, se observă o scădere 
continuă a șomajului de la 9.2% la 4.7%. În prezent însă, Tulcea nu urmează tendința națională și 
regională de creștere, înregistrând în 2012 o scădere de 6.6% față de 2011, cu toate că în 2012 nivelul PIB 
este cu 17.7% mai mare față de cel din 2008, plansându-se astfel pe ultimul loc dintre cele 6 județe 
componente ale regiunii.  

Table 9: Evoluția produsului intern brut- Regiunea Sud-Est 

 2008 2009 2010 2011 2012 

România 524 388,7 510 522,8 533 881,1 565 097,2 596 681,5 
Regiunea SE 54 042,6 53 357,8 56 735,2 59 515,8 63 313,2 
Brăila 6 675,7 6 783,0 6 263,9 7 062,0 7 028,8 
Buzău 7 789,1 7 740,1 7 845,0 7 967,7 8 603,9 
Constanța 19 307,6 19 680,6 21 245,8 22 203,6 25 032,9 
GalațI 10 608,7 9 745,2 11 066,5 11 343,5 11 484,7 
Tulcea 4 128,8 4 011,9 4 525,8 5 205,5 4 860,5 
      
Vrancea 5 532,7 5 397,0 5 788,2 5 733,5 6 302,4 
Sursa: INSSE Tempo Online 

Industrial 

Întreprinderile sunt situate în centrele urbane (Tulcea, Babadag, Isaccea, Măcin și Sulina) și în 
unele așezări rurale (Niculițel, Topolog, Mihail Kogălniceanu, etc.) și au ca principal obiect de activitate 
producția de: accesorii de pescuit, vase-dormitor, materiale metalice, mobiliă, materie lemnoasă, 
confecții, produse alimentare, etc. 

În județul Tulcea au fost autorizate 10 cariere pentru exploatarea pietrei pentru construcții: 
exploatările miniere de la Măcin, Greci, Turcoaia, Cerna, Bididia, Somova, Isaccea, Luncăvița, Denistepe și 
Bașchioi, în cadrul economiei individualizându-se  pescuitul și piscicultura; 

Cel mai mare număr de salariați din industrie se înregistrează în 2009. 

Agricultură 

Cunoaște o progresie a procentului de privatizare. La finalul anului 2009 fondul funciar al județului 
cuprindea o suprafață totală de 849 875ha ( din totalul terenurilor agricole 89.5% se află în sectorul 
privat). 
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Dispune de condiții climatice favorabile și de suprafețe agricole relativ mari – natura solurilor, 
condițiile climatice și expoziția însorită a unor terenuri deluroase favorizează dezvoltarea viticulturii. 
Prezența unor pășuni naturale, dar și existența unor producții cerealiere semnificative favorizează 
dezvoltarea sectorului zootehnic. Existența unor plantații de tei și salcâm, precum și a unei flore bogate 
de baltă determină practicarea pe scară largă a apiculturii. Importanță deosebită pentru economia 
județului o reprezintă pescuitul fluvial, lacustru și maritim, precum și vânatul și pescuitul sportiv, 
practicate cu precădere în Delta Dunării. 

Turism 

Dobrogea deține ca resurse turistice: Munții Măcin ce fac parte din lanțul Munților Hercinici (unii 
dintre cei mai bătrâni munți ai Terrei, vechime de peste 400 de milioane de ani) și Delta Dunării (cel mai 
tânăr teritoriu al Europei). Județul Tulcea se află localizat în nordul provinciei și prezintă la rândul său o 
serie de particularități: existența tuturor formelor de relief- munți (resturi ale lanțului Hercinic), lunci, 
Delta Dunării, întinse suprafețe acvatice (inclusiv litoralul Mării Negre); vestigii arheologice și istorice cu 
valoare de patrimoniu mondial. 

Grație potențialului natural și cultural existent, turismul oferă posibilitatea practicării formelor 
tradiționale de sejur (pentru odihnă, itinerant) cât și a formelor sale specializate (pescuitul sportiv, 
vânătoarea sportivă, turismul cultural, religios, turismul rural, foto-safari, birdwatching, etc.). 

Infrastructura turistică din județ însuma în 2010, 127 de unități de cazare și un total de 4 288 
locuri de cazare disponibile. În ceea ce privește practicarea efectivă a turismului, în unitățile de primire 
turistică cu funcțiuni de cazare, în anul 2010 au fost 68 414 turiști, dintre care 54 206 români, iar restul de        
14 208 străini, în timp ce în 2015 vorbim de 69 076 turiști – 53 384 români și 15 693 străini.  
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Populaţia ocupată civilă pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN (mii 
persoane) judeţul Tulcea – 2014 

Figure 2: Populația ocupată civilă pe activități ale economiei naționale la nivele de secțiune CAEN (mii persoane) jud. Tulcea, 2014 

 

  

Sursa: INSSE Tempo Online 

Populaţia ocupată civilă pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN (mii 
persoane) Regiunea Sud Est – 2014 

Figure 3: Populația ocupată civilă pe activități ale economiei naționale la nivele de secțiune CAEN (mii persoane) Regiunea Sud Est, 2014 

 

Sursa: INSSE Tempo Online 
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Economia locală – orașul Sulina  

Din punct de vedere economic, orașul Sulina are în prezent unități economice, ca bază materială, 
care să asigure un potențial deosebit de dezvoltare a zonei, dar care din dificultăți de integrare în 
economia de piață sunt în situație economico-financiară foarte precară. 

Societățile private, înființate cu profil de comerț, pescuit și sevicii nu reușesc să asigure în oraș 
ocuparea forței de muncă disponibile, iar izolarea și cheltuielile de transport foarte ridicate, fac dificilă și 
migrarea sezonieră pentru muncă. 

Menținerea zonei în stare de funcționare din punct de vedere economic este însă din ce în ce mai 
dependentă de realizarea unei artere de circulație rutieră, drum județean, care să asigure atât pentru 
orasșul Sulina cât și pentru comunele Crișan și Maliuc perspectiva menținerii și dezvoltării potențialului 
economic și turistic și ca exploatant al acestuia în folosul locuitorilor din Deltă. 

 În sectorul primar al economiei, în orașul Sulina activează 3 unități cu profil piscicol. 

Agenții economici cu profil piscicol sunt:  

o S.C. PISCICOLA S.A.  
o S.C. AMOREL S.R.L.  
o S.C. SANSTELMAR S.R.L.  

S.C. PISCICOLA S.A. Sulina este situată în zona centrală a localității și este înființată din 
transformarea I.E.C.R.N.D.D. Sulina și din multiplele activități pe care le desfășura ca intreprindere de 
valorificare a resurselor Deltei. Societatea deține o fermă de pescuit la Marea Neagra și un punct de 
colectare a peștelui, situată în Prospect. 

 Sectorul secundar este reprezentat doar de industria prelucratoare, prin doi agenți 
economici:  

o S.C. REMAT S.A. care este urmașa unei entități economice, înființată cu 70 de ani în 
urmă, fiind concepută și dotată ca unitate de întreținere a parcului de nave aparținând 
Comisiei Europene a Dunării, nave care mențineau în funcțiune și executau amenajări 
hidrotehnice pe canalul Sulina. 

Unitatea s-a înființat ca societate comercială pe acțiuni prin preluarea întregului patrimoniu al 
fostei întreprinderi Șantierul Naval Sulina, în baza legii 15/1990, 31/1990 și H.G.33/1991. 
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Societatea are ca obiect de activitate: dezmembrarea navelor maritime și fluviale, recuperarea 
pieselor și materialelor, executarea de reparații și piese de schimb pentru reparațiile navelor, 
comercializarea pieselor, subansamblelor și materialelor refolosibile, rezultate din activitatea de 
dezmembrare. 

 Sectorul tertiar este reprezentat de transportul naval, telecomunicații și comerț.  

o Transporturi: 

 SECȚIA CĂI NAVIGABILE (A.F.D.J.) 
 ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA 
 S.C. NAVROM - DELTA S.A.  

SECȚIA CAI NAVIGABILE (A.F.D.J.) îsi are sediul în Palatul fostei Comisii Europene a Dunăarii, a cărui 
incintă ocupă o suprafață de 0,56 ha și este situat la intersecția străzii I cu strada Duiliu Zamfirescu. 

Activitatea acestei unități se desfășoară în domeniul întreținerii și exploatării căii navigabile - 
Dunărea maritimă, cu activități de întreținere a canalului, dar și de prestări de servicii de pilotaj pe fluviu a 
navelor maritime. Întreținerea semnalului navigabil al Dunării la bara Sulina și întreținerea condițiilor de 
navigabilitate pe Dunărea maritimă se derulează în continuare, beneficiind de nave de mare putere, 
utilaje și dragi specifice activității. 

S.C. NAVROM - DELTA S.A -unitatea asigură servicii de transport mărfuri și călători, vitale pentru 
viață și activitatea economică, având în vedere accesibilitatea în zonă, care se reduce la calea navala. 
Unitatea a rezultat din asocierea S.C. NAVROM. S.A. Galați și Consiliul Județean Tulcea și își are sediul în 
fostul Palat al Comisiei Europene a Dunării. 

În prezent, principala activitate economică a orașului este considerată a fi pescuitul, practicat în 
continuare prin intermediul tradiționalelor bărci pescărești capabile să străbată canalele înguste pentru a 
ajunge la marile lacuri (unele depășind suparafața de 5000ha.). O altă preocupare a localnicilor constă în 
dezvoltarea de culturi de plante și izlazuri pentru creșterea animalelor, desfășurate pe unele dintre 
grinduri. 

Turismul este de asemenea o activitate importantă în Sulina, care pe parcursul sezonului călduros 
se transformă într-o destinație menită celor care doresc să se relaxeze, departe de zgomotul unui oraș 
tipic, în liniștea deplină ce caracterizează această locație. Activitățile specifice turismului constau în mare 
parte în excursiile oferite de localnici, fie aceștia foști pescari sau tineri care cunosc foarte bine locurile și 
sălbăticia Dunării. O nișă a turismului dezvoltată din ce în ce mai mult în ultima perioada, o reprezintă 
pescuitul sportiv, pentru care tot mai multe companii de turism care operează în Delta Dunării au venit în 
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întampinarea solicitărilor acestui segment de turiști, asigurându-le echipamentele necesare, transportul și 
asistența la locurile de pescuit.   

Lista firmelor din Sulina  
 

Table 10: Lista  firme Sulina 

Nr. 
Crt. 

Denumire Cifra de 
afaceri 

Profit Pierdere Active Datorii Nr. de 
salariați 

1 Administrația Zonei 
Libere Sulina RA 

1 983 018 - 603 820 118 907 916 901 410 42 

2 AL & CIP SRL 1 453 672 42 000 - 879 552 0 2 

3 ALFIL-TUR SRL 28 400 3 578 - 24 914 1 961 3 

4 ALGA CRISTI SRL 99 478 6 930 - 5 957 0 1 

5 ALITIS SRL fara date  

6 AMO STIL SRL - - - 34 578 0 0 

7 ANDA-COM SRL - - - 21 186 0 0 

8 ANTO ALEX MAR SRL - - - - 193 573 0 

9 ASPL SULINA SRL 1 419 913 97 835 - - 141 309 24 

10 ASTIR SRL fara date 

11 ASTOR TOUR SRL 285 - 10 540 31 967 5 295 0 

12 CHERCULA SNC 8 979 3 038 - 5 410 0 0 

13 COM-MIXT SA - - 13 151 52 591 0 0 

14 CONS-MOB SRL 124 507 16 362 - 72 348 0 0 

15 CRIGATU SRL 717 403 43 521 - 389 349 0 1 

16 CRINSTAR SRL 60 796 - 35 604 259 942 0 1 

17 CYPRINUS SRL 1 274 - 26 143 82 147 9 485 2 

18 DAN-TEO STAR SRL - - - -4 925 0 0 
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19 DIANCA FAVORIT SRL 352 807 43 528 - 608 674 435 780 3 

20 DURICOM TUR SRL - - 44 747 64 643 0 2 

21 EDISIM SELECT SRL 49 085 -12 434 - 45 563 106 190 1 

22 EDISIM PREST SRL 990 817 16 971 - 736 066 0 10 

23 EMYRELLA RED SRL - - - 30 020 5 703 0 

24 EXPRES MIERLUSCA 
SCS 

- - - 27 662 0 0 

25 FISH PROCESSING SRL 323 338 308 597 - 375 897 63 546 0 

26 FLOR SAV TOUR SRL 6 480 2 214 - 58 092 0 0 

27 GAROFITA SERV SRL 304 673 225 846 - 692 211 0 2 

28 GEO-FISHING SRL 24 655 7 334 - 51 721 0 0 

29 GHERASE SRL   - 200 3 466 0 

30 GIANI PROD 809 671 36 942 - 568 785 0 18 

31 HIDAN SNC 501 620  15 941 215 621 8 012 5 

32 INTER MERIDIAN TUR 
SRL 

- - - - 367 447 0 

33 INTERSERVICE SRL 655 071 125 424 - 765 144 0 13 

34 IOMA TURISM SRL 672 - 33 527 -3 036 0 1 

35 IRAMAR SRL 105 308 17 812 - 44 720 0 1 

36 KLAUS & CO SRL 6 015 2 307 - -1 132 0 0 

37 LAMILUTA SRL 115 746 -95 604 - 123 682 1 183 915 2 

38 LINSTAR-COM SRL - - - -31 688 0 0 

39 MARIA SI MAMA SRL - -491 - 35 208 22 669 0 

40 MTCONS SRL - - - 5 716 756 0 

41 MATEI & MIHAELA 
SNC 

77 598 2 625 - 25 030 0 0 



70 
 

42 MAYA & NICOL SRL  -120 - 10 884 29 039 0 

43 MIKI`S SRL 178 545 1 447 - 21 724 0 2 

44 NANCRO-VET SRL 277 48 - -7 481 1 467 0 

45 NAZO-COM SRL 11 116 1 405 - -6 415 0 0 

46 NIKI BLUE SRL 117 455 28 256 - 34 805 0 0 

47 ORIZONT SRL - - - 2 816 0 0 

48 PATALANO SRL - - 237 48 838 1 123 0 

49 PELABO & CO SRL 114 365 36 506 - 4 839 28 423 1 

50 PITIC SRL 428 092 16 068 - 54 718 2 946 3 

51 PROEXPERT 
CONSULTING SRL 

104 023 7 593 - 60 269 0 1 

52 RAZESII SRL 83 166 - 1 850 74 307 0 4 

53 ROUTINE MED SRL 1 250 017 82 746 - 298 051 236 415 10 

54 ROXAN SRL 110 345 7 204 - 53 380 0 1 

55 SABRINA COM SRL 570 520 57 931 - 165 138 10 377 3 

56 SAN STEL MAR SRL 465 280  82 291 169 100 40 084 4 

57 ȘANTIERUL DE 
REPARAȚII ȘI 
CONSTRUCȚII NAVALE 
SULINA SRL 

541 281 477 - 677 132 065 32 

58 ȘANTIERUL NAVAL 
SULINA SA 

268 898 - 1 173 828 61 196 380 3 077 812 16 

59 SAPIENTISSIMIS 
CONSULT SRL 

52 748 - 53 035 1 043 378 877 4 

60 SELLINA-TURIS SRL 56 463 - 15 044 90 071 0 1 

61 SEMPER CONSTRUCT 
SRL 

26 562 - 46 300 101 848 21 567 3 

62 SEMPER DOMUS SRL - - - 639 800 0 
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63 SERCOMTECH SRL 1 513 1 513 - 2 108 0 0 

64 SFEDA GEOVER SNC 37 805 7 144 - 33 333 742 0 

65 SKY NET SRL 16 777 - 8 492 -16 974 16 241 1 

66 SOLIMA TOUR SRL 3 072 964 - -2 283 0 0 

67 SPADOLINI SRL 20 691 - 9 625 11 041 0 2 

68 STIL SRL 499 765 32 295 - 546 363 0 6 

69 SULINA NETWORK SRL 78 905 6 464 - 25 057 0 1 

70 TOMAZATOS SNC 100 753 981 - 10 466 11 995 2 

71 TRADITIONAL SRL - - 14 075 92 664 0 2 

72 UNIC-STAR SRL 112 901 1 821 - 136 555 0 0 

73 VALCIU E COM SRL 28 475 807 - 42 113 0 1 

74 VEIS STAR SRL - - 994 1 659 367 0 

75 VIA ISTRUS SRL 969 924 143 581 - 301 547 456 003 9 

76 VICTORIA OIL SRL 1 054 448 6 522 - 430 726 0 3 

77 Z.D.F. COM SRL 172 118 5 338 - 389 577 0 4 

Sursa: 

Cele 3 sectoare majore ale economiei orașului Sulina sunt constituite de: agricultură, pescuit și 
turism.  

Agricultura 

Agricultura deține o pondere foarte redusă în economia locală. Unul dintre motive este constituit 
de specificul zonei și așezarea geografică. În judetul Tulcea solul este în cea mai mare parte argilos, 
nefiind un mediu propice pentru foarte multe culturi. Cele mai potrivite sunt considerate a fii culturile de 
viță-de-vie și pomi fructiferi; acestea fiind recomandate pentru zonă și fiind considerate cele care dau cele 
mai bune rezultate pentru acest tip de sol. Din categoria altor culturi care se pot adapta, dar de pe urma 
cărora însă nu se obțin rezultate foarte importante sunt considerate a fi: culturile de grâu, floarea 
soarelui, porumb și secară.  
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Table 11: Mod de folosință pentru suprafața agricolă a orasului Sulina 

 
Mod de folosință 

Suprafață aflată în 
proprietate privată 

Suprafață totală 

Terenuri neproductive și degradate - 70 
- 

Căi de comunicații și căi ferate - 6 
Construții  686 698 

- 
Ape/ Bălți - 31 212 
Păduri și altă vegetație forestieră - 14 

- 
Terenuri neagricole  686 32 000 
Vii și pepiniere viticole - 3 
Pășuni - 832 
Agricolă - 835 

TOTAL 
 

686 32 835 

Sursa: INSSE-Tempo Online 

Sectorul argicol este slab deservit în Sulina. Ultimele date statistice, conform INSSE au fost 
înregistrate în anul 2003, atunci când la Sulina erau cultivate 8ha porumb boabe, 10ha cartofi si 6ha de 
legume, de pe urma cărora s-au produs 32to porumb boabe, 14to cartofi si 108to legume. 

În ciuda capacității solului și a climei de a susține culturi de viță-de-vie si pomi fructiferi, pe 
teritoriul orașului Sulina nu au fost înregistrate culturi de viță-de-vie, în timp ce producția de fructe în anul 
2003 a fost de 87to. 

Cealaltă ramură a agriculturii este creșterea animalelor, iar pe teritoriul județului Tulcea este 
reprezentată de creșterea de bovine, procine, ovine și păsări. Două mari ferme de porcine activează încă 
pe teritoriul judetului, lângă Biddia și la 9km distanță de Tulcea.  

Pe teritoriul orașului studiat sunt înregistrate în 2003 (ultimul an de statistică conform INSSE) 
producții de 147to greutate vie de animale destinate sacrificării pentru consum (0.5% din producția totală 
la nivel de județ), 3 575hectolitri lapte de vacă și bivoliță (0.95% din producția totală la nivel de județ, 
400kg lână (0.05% din producția totală la nivel de județ), 1 154 mii buc. ouă (1.18% din producția totală la 
nivel de județ).  

Pe teritoriul județului a altă ramură a agriculturii foarte dezvoltată este cea a apiculturii, care 
reușește să aducă venituri profitabile celor care o practică.  
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Pescuitul 

Zona de pescuit a României este cuprinsă între Sulina și Vama Veche. 
 

Figure 4: Situația actuală a activităților de pescuit 

 
Sursa: Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării,versiunea august 2016 
 

Pescuitul este una din cele mai vechi ocupaţii ale populaţiei din Delta Dunării şi reprezintă şi în 
prezent o activitate economică importantă ocupând mai mult de jumătate din populaţia activă a deltei, în 
prezent activând pescari autorizaţi pentru desfăşurarea pescuitului comercial. Acestora li se adaugă şi 
reprezentanţii familiilor rezidente în spaţiul Rezervaţiei care au dreptul legal să pescuiască pentru 
consumul propriu. Se poate spune că această activitate ocupă, în scop comercial sau familial, toate 
familiile rezidente în Rezervaţie. 

În prezent, exploatarea resurselor pescăreşti din Delta Dunării este reglementată prin acte 
normative şi norme de aplicare ale acestora de către administratorul resursei şi de către utilizatori în 
scopul asigurării utilizării durabile a acestora.   

Din punct de vedere al scopului capturării, în Rezervaţie se practică pescuitul comercial, sportiv, 
ştiinţific şi familial. După biologia  speciilor se distinge pescăria peştilor de apă dulce (Deltă, Dunăre, 
Razim-Sinoie), pescăria peştilor marini migratori şi pescăria peştilor marini din zona litorală. 



74 
 

Activitatea de pescuit comercial se desfăşoară în mai multe zone, metodele şi uneltele de pescuit 
fiind specifice pentru fiecare zonă.  

În Delta Dunării propriu-zisă, pescuitul se desfăşoară în tot timpul anului (cu excepţia perioadei de 
prohibiţie de 60 de zile) folosindu-se numai tipuri de unelte pasive (vintire,  taliene) şi active (năvoade, 
voloage). Capturile realizate în această zonă sunt dominate de caras, crap, plătică şi babuşcă. Tot în 
această zonă se realizează şi capturi de raci şi broaşte. 

Din perspectiva pescuitului comercial marin, Sulina face parte din scurta înșiruire de numai 3 
porturi de pe teritoriul României, în care pot acosta nave cu lungimi mai mari de 12m, fiind concomitent 
una dintre locațiile unde acostează și ambarcațiunile folosite la pescuit costierla scară redusă ce pot 
acosta în locații unde nu sunt asigurate facilități de debarcare.  

În zona costieră şi marină, se desfăşoară un pescuit pasiv cu taliene gigant şi semigigant, pe toată 
coasta marină aferentă Rezervaţiei. Destul de sporadic se desfăşoară şi un pescuit activ cu nave mici de 
traulare, în zone situate dincolo de izobata de 20 m. Capturile sunt dominate de specii de talie mică 
(hamsie, gingirică, stavrid, şprot) speciile mai valoroase, (calcan, scrumbie albastră, pălămidă, chefal, 
rechin) fiind foarte slab reprezentate. 

Activitatea Comisiei Parlamentare pentru Pescuit (PECH) are în vedere dezbaterea documentului 
privind Interdicția privind pescuitul cu setci în derivă PECH/8/00451 2014/0138(COD) - Propunere de 
Regulament al  Parlamentului și al Consiliului  de stabilire a unei interdicții privind pescuitul cu setci în 
derivă, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 812/2004, (CE) nr. 2187/200 5 și (CE) nr. 
1967/2006 și de abrogare  Regulamentului (CE) nr. 894/97 al Consiliului. 

Pe teritoriul orașului Sulina există 4 puncte de debarcare și centre de primă vânzare, dintr-un total 
de 14, alături de Jurilovca, Periboina, Gura Portiței-Periboina, Vadu, Cap Midia, Constanța, Costinești, 
Olimp, Mangalia și Vama Veche. Aceste date subliniază ideea că infrastructura pentru porturi amenajate 
cu dane specializate și spații de depozitare precum și locații pentru organizarea primei vânzări a peștelui, 
lipsește în totalitate. 24 

Realitatea teritorială însă dezvăluie o situație cu mult mai îngrijorătoare, situație ce nu reiese din 
datele statistice, și conform căreia în Delta Dunării are loc o diminuare masivă a cantității de pește, 
accesul localnicilor la pește devenind din ce în ce mai greu.  

 
Heleșteele Deltei se transformă treptat în câmpuri de floarea soarelui sau în cluburi de pescuit 

sportiv cu circuit închis. Împuținarea peștelui vine de asemenea în urma pescuitului irațional sau 
electrocutat de firele braconierilor; locurile de înmulțire naturală a peștelui au dispărut odată cu 

                                                           
24 Strategia Națională a Sectorului Pescăresc, 2014-2020 
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realizarea de diguri sau amenajări piscicole de mii de hectare, dintre care majoritatea în prezent nu mai 
au apă și sunt concesionate în favoarea obținerii unor subvenții agricole.  

Apele orașului nu constituie numai un mediu propice pentru dezvoltarea pescuitului întrucât în 
conformitate cu Directiva 79/923 / CEE privind calitatea apei pentru moluște, de-a lungul litoralului 
românesc al Mării Negre s-au identificat patru areale potrivite pentru  cultura moluştelor (midii), dintre 
care zona 1 este constituită dintr-o suprafață de 770kmp cuprinsă între Sulina și Sf. Gheorghe.25 

În ceea ce privește ajutorul European, fondurile europene au existat și până acum. Programul 
Operațional pentru Pescuit 2007-2013 a însumat inițial 230milioane de euro alocate României, UE urma 
să finanțeze 75% din costurile proiectelor selectate, restul de 25% fiind suportat de beneficiari.  De 
asemenea, printr-o decizie a Comisiei Europene din 2015, au rămas 178 milioane de Euro, dintre care 111 
milioane erau destinate acvaculturii. Din păcate, amenajările piscicole din Deltă au stras mai puțin de 11 
milioane de Euro, din care numai 5 milioane fiind destinate modernizării, restul fiind utilizat pentru utilaje 
sau în cele mai multe dintre cazuri pentru conservarea patrimoniului.  

 
Toate aceste investiții din partea Uniunii Europene ajung în România pe fondul unui cadru 

legislativ precar. Contractele nu îi obligă pe concesionari să menționeaze cantitățile de pește produs, 
acestora fiindu-le impus numai un plan de producție ce trebuie transmis la fiecare început de an. O 
încercare pentru descurajarea trecerii la agricultură în Delta Dunării s-a produs în 2014, cand a fost 
interzisă schimbarea destinației terenurilor din Rezervație, concesionarii fiind obligați să investească în 
agricultură, in caz contrar fiind nevoiți să predea până în 2017 terenurile ce urmau să ajungă din nou bălți. 
Cu toate acestea, suntem în anul 2017, iar efectele nu sunt încă vizibile.  

 
 
Permisul de pescuit  

Permisul de pescuit recreativ/sportiv este emis de către ARBDD (Administrația Rezervației 
Biosferei Delta Dunării). Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, înseriat, 
este nominal, netransmisibil și se eliberează anual având  valabilitate până la 31 decembrie. 

 Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în perimetrul RBDD se face pe baza permiselor de pescuit 
recreativ/sportiv emise şi eliberate de ARBDD în conformitate cu prevederile Ordinului privind aprobarea 
condiţiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului 
recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate, emis în 
comun de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (159/24 iunie 2011) şi Ministerul Mediului şi 
Pădurilor (1266/18 aprilie 2011). 
                                                           
25 Planul Strategic Național Multianual privind acvacultura 2014-2020  
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Potrivit Legii nr.1 /2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru completarea unor 
acte normative, începând cu acest an, permisul de pescuit recreativ și sportiv în rezervație se eliberează 
fără perceperea de taxe și tarife conform ART. 23.   

 
 În cadrul aceleiași legi se reglementează că practicarea pescuitului recreativ / sportiv prevede că 

deținătorii de permise de pescuit recreativ / sportiv au următoarele obligații: 

 să respecte legislația privind desfășurarea pescuitului recreativ / sportiv pe teritoriul 
Rezervației Biosferei Delta Dunării; 

 să dețină permis de acces eliberat de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării; să 
păstreze curățenia în zona de pescuit; 

 să respecte reglementările legale în vigoare privind dimensiunile minime în centimetri ale 
exemplarelor de pești; 

 exemplarele de pești capturate sub dimensiunile minime sau exemplarele de specii strict 
protejate vor fi deversate în mod obligatoriu în apă, în stare vie; 

 menționăm că dimensiunile minime la exemplarele de pești care pot fi capturate cel mai 
frecvent în RBDD, pe specii sunt: avat – 30 cm, biban -12 cm, crap – 35 cm, caras -15 cm, caracuda 
-17 cm, somn – 50 cm, șalău – 40 cm, știucă – 40 cm; 

 se interzice pescuitul comercial și recreativ pe timpul nopții între orele 22,00—6,00 a 
oricăror specii de pești și alte viețuitoare acvatice vii pe Dunăre și brațele sale de la Călărași km 
366 până la gurile de vărsare ale Dunării, în Delta Dunării.  

În cazul pescuitului pe Brațul Chilia, frontiera cu Ucraina este necesar de asemenea “Avizul de 
pescuit sportiv în apele de frontieră” , sau “PG-ul” 

  
Astfel, în baza art. 40 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de 

stat a României, „pescuitul industrial și sportiv în apele de frontieră, apele maritime interioare și în marea 
teritorială se efectuează, în condițiile legii, în locurile și sectoarele stabilite de autoritățile competente, cu 
avizul prealabil al șefului inspectoratului județean al poliției de frontieră”. Termenul de valabilitate al 
avizului de pescuit sportiv este de un an și incepe să curgă de la data eliberării avizului. Pentru a obține 
avizele în cauză, vă veți adresa cu câte o cerere, însoțită de o copie a cărții de identitate. 

Turismul 

Sulina oferă oportunități de practicare a unor variate forme de turism, fără să existe o politică 
specifică de încurajare a diversității, dar rămâne în principal cantonată în sezonalitatea turismului estival 
pentru care există condiții optime doar 5 luni pe an - din luna mai până în luna octombrie, perioadă 
caracterizată printr-o temperatură medie de 19°C, cantități reduse de precipitații (sub 200mm), număr 
mic de zile ploioase, nebulozitate redusă, durată mare de strălucire a soarelui, regim eolian activ . 



77 
 

Formele de turism practicate în zonă: 
 Turism de cunoaștere; 
 Turism de cură helio-marină și de sejur ( de odihnă); 
 Turismul sportiv; 
 Eco-turismul; 
 Turismul internațional de croazieră; 
 Turismul de survol. 

Resursele turistice locale sunt diverse, Delta Dunării este descrisă în mod curent ca fiind unică, 
mirifică si fascinantă. Delta oferă din belsug spații largi și peisaje diverse care însumează într-un echilibru 
pitoresc entitatea organică aflată în interrelație cu celelalte elemente, atrăgând prin inedit si originalitate. 

Biodiversitatea excepțională specifică Deltei reuneste pe suprafața de 5.212 kmp peste 25 de 
tipuri de ecosisteme naturale, 1.100 de specii vegetale, 1.530 de specii de insecte, 75 de specii de pesti de 
apă dulce, 34 de specii de mamifere, 70 de specii de scoici si moluste, 16 specii de reptile, 300 de specii de 
păsări, 60 % din populația mondială de Cormoran mic, jumătate din populația mondială de Rață cu gât 
roșu, majoritatea populațiilor de Pelican comun și Pelican creț. 

Sulina este singurul oraș aflat pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării și exercită o atracție 
proprie, specifică, fiind din ce în ce mai cunoscută ca destinație turistică, inclusiv datorită popularizării 
prin internet și alte medii de către vizitatorii care rămân vrăjiți de farmecul său. Nu există încă o politică 
locală de informare turistică a publicului asupra Sulinei ca destinație cu o mare varietate de atracții 
turistice oferite de tradițiile culturale, de cadrul natural deltaic, de fluviu, și de plaja litorală de la Marea 
Neagră. 

Delta Dunarii constituie partea cea mai joasă de pe teritoriul țării noastre, o campie în formare 
prin aluvionare. Porțiunile de uscat, la cotele obișnuite ale fluviului, reprezintă circa 13%, cea mai mare 
parte a Deltei fiind acoperită de mlaștini, lacuri, gârle și ape permanante. O atracție deosebită pentru 
turism o constituie peisajul exotic, unic în felul lui pe întreg teritoriul european, adevărat sanctuar  pe 
care 280 de specii de păsări și l-au ales ca locaș. 

 
Delta Dunării este o rezervație naturală de interes mondial, prin frumusețea peisajelor sale, ea 

constituind o importantă zonă turistică. 
 
Delta Dunării s-a format într-un golf marin umplut cu aluviunile fluviului, fiind cea mai tânără 

formație geomorfologică din țară. Au mai contribuit și acțiunile mării, a vântului și a vegetației. 

 
Referitor la statisticile privind infrastructura turistică, în ciuda faptului că în perioada concediilor și 

minivacanțelor unitățile de cazare din Sulina nu duc lipsă de turiști, statisticile nu relevă realitatea din 
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teritoriu întrucât mare parte din activitate se desfășoară „la negru”, prin urmare orice estimare privind 
veniturile provenite din sectorul turistic nu este veridică. 

Touroperatorii spun că turismul la negru este „încurajat“ chiar de stat, care nu simplifică modul de 
licențiere a spațiilor de cazare. Autorizarea  acestora se face la București, deplasarea dificilă îngreunând 
obținerea. 

La nivel statistic, în timp ce pe raza orașului Sulina sunt înregistrate numai 3 pensiuni turistice, o 
tabără pentru preșcolari și elevi și un hotel, Hotelul Sulina care pentru moment se află în renovare. 
Capacitatea turistică lanivel statistic vizeaza existența unui număr de 319 locuri, dintre care 249 în cadrul 
taberei de elevi și preșcolari. 

În mediul on-line se pot găsi ca disponibile 44 de unități de cazare în Sulina. De-a lungul str. I se 
regăsesc de asemenea tăblițe inscripționate cu unitățile de cazare din oraș și detalii despre acestea, în 
acest caz numărul lor fiind de 21.  

Realitatea cu siguranță relevă în fapt că majoritatea localnicilor oferă cazare în sezonul turistic, 
indiferent dacă reușesc sau nu să ofere turiștilor condiții optime de cazare.  

Destinații precum: CA Rosetti, Letea ori Crișan sunt preferate pentru specialitățile din pește oferite 
turiștilor chiar în curțile localnicilor, cu precizarea că, de cele mai multe ori, plata acestor prânzuri 
tradiționale nu este fiscalizată. Totodată, majoritatea excursiilor, inclusiv pe canalele sălbatice ale Deltei 
Dunării, sunt făcute cu ambarcațiuni cu motoare puternice, care grăbesc distrugerea ecosistemului. 

Administratorii rezervației biosferei afirmă că evoluția numărului de turiști care au început să fie 
atrași de Deltă nu reprezintă deocamdată un pericol major pentru faună. Și asta pentru că mulți preferă 
zonele costiere de la Sfântu Gheorghe, Sulina ori Gura Portiței, turismul fiind mai degrabă orientat către 
plaje, și nu către canalele Deltei, care ar avea de suferit în urma unui aflux de masă. 

 
Ca destinație de vacanță, Delta Dunării a înregistrat anul trecut o creștere de 25% față de 2015, 

potrivit estimărilor hotelierilor, în timp ce întreaga industrie turistică a consemnat o creștere medie de 
10%. 

Oficial, Delta a fost vizitată în 2016 de 85.000 de turiști, însă numărul real este mult mai mare, de 
circa 200.000, dat fiind faptul că peste 60% din cei care oferă cazare lucrează fără acte. 

În Sulina, numărul sosirilor turiștilor în structuri de primire turistică a fost de 166 persoane la 
finalul anului 2016, iar numărul de înnoptări de 542; ceea ce înseamnă că în medie un turist a petrecut 
aproximativ 4 zile în Sulina.  
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Analizând evoluția sosirilor turiștilor pe un etalon de 10 ani, nu poate fi definită clar o tendință, 
întrucât osilația numerelor este prea mare, iar  funcționarea nefiscalizată a multor unități de cazare 
distorsionează datele.  

Table 12: Evoluția sosirilor turiștilor în Sulina: 2007-2016 

Tipuri de 
structuri de 

primire 
turistică 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

TOTAL 2241 2956 523 
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e 

 

Fă
ră

 d
at

e 

256 

  

Fă
ră
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at

e 

2724 2021 133 

Hoteluri - 1096 - - 230 - - 

Hosteluri - 253 - - - - - 

Vile turistice - - - 44 - - - 

Sate de 
vacanță 

282 - - - - - - 

Tabere  1724 1498 523 - 2371 1806 - 

Pensiuni 
turistice 

235 109 - 212 123 215 133 

Sursa: INSSE-Tempo Online 

 
Portul Sulina 

Cea mai importantă resursă turistică o constituie apa. Turismul a jucat un rol major în multe 
proiecte de revitalizare a frontului la apă. Primele proiecte de revitalizare au avut ca scop atragerea 
turiștilor din oraș. Pe măsură ce frontul la apă își schimbă imaginea, turismul și zonele de recreere devin 
elemente ce aduc după sine câștiguri financiare.26  

 
O reamenajare a frontului la apă bazată pe turism poate oferi un potențial  pentru a crea orașe 

mai atractive, de exemplu, prin mijloace de  amestec de utilizări, re-utilizarea de terenuri vacante sau 
terenuri sub-utilizate. În egală măsură, înlocuirea  funcțiunii de port sau utilizării industriale prin turism 
conduce adesea la o tensiune între  conservarea patrimoniului și dezvoltarea economică. 27 

 

                                                           
26 Julie Therese Donofrio - Preservation as a Tool for Waterfront Revitalization: Design, Management, and Financing Solutions 
from Vancouver, Boston, and London, pag. 11 
27 John McCarthy -  Spatial Planning, Tourism and Regeneration in Historic Port Cities, pag 19 
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Este un fapt recunoscut că oamenii se bucură de frontul la apă, vizitând-ul atât pentru 
oportunitățile de recreere cât și divertisment și cumpărături. Restaurante, pub-uri, cafenele, acvarii, 
muzee, centre de recreere, piețe multifuncționale, festivaluri, vase istorice, hoteluri și multe altele sunt 
deja asociate cu un front la apă. 

Forța de muncă  

Populația totală a orașului Sulina este de 4 071 persoane, 2 041 bărbați și 2 030 femei, dintre care 
2 987 persoane populație activă. 

Raportul de dependență economică măsoară numărul mediu de persoane inactive economic pe 
care trebuie să le susțină o persoană activă din punct de vedere economic. La nivelul zonei de studiu, în 
2017, raportul de dependență economică înregistra o valoare de 2.75( comparativ cu 1.47 în anul 2002), 
ceea ce înseamnă că o persoană activă economic susține, în medie, 2.75 persoane inactive economic. 

Din totalul populației, statistic vorbind, în ultimul an se înregistrează o medie de 586 de angajați și 
un număr total de 144 șomeri; 83 bărbați și 61 de femei; despre 2 257 persoane nu există date din 
această perspectivă, conducând la ideea că o mare parte din populația Sulinei lucrează fără carte de 
muncă/ deține venituri din surse necunoscute.  

Figure 5: Evoluția numărului angajaților în Sulina:1992,2002,2011,2017 

 

Sursa: INSSE-Tempo Online 

 

Evoluția numărului angajaților denotă o scădere îngrijorătoare, cu aprox. 69% compartiv cu anul 
1992; in condițiile în care numărul locuitorilor orașului este cu 25% mai mic în anul în curs comparativ cu 
anul 1992. 
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Figure 6: Evoluția numărului șomerilor în orașul Sulinei 

 

Sursa: INSSE-Tempo Online 

Comparativ cu anii trecuți, evoluția numărului șomerilor înregistrează o creștere cu aproximativ 
40% față de anul 2010, situația în care se află Sulina în prezent este similară cu cea întâlnită în anii 2011 și 
2012, și cu 7 persoane mai mică față de cea din 2013. În ciuda acestor date, nu putem vorbi totuși de o 
situație îmbunătățită față de anul 2013, întrucât trendul de descreștere al numărului populației orașului 
poate reprezenta una dintre motivațiile acestei aparente îmbunătățiri.  

Figure 7: Evoluția în funcție de sexe a șomerilor în Sulina 

 

Sursa: INSSE-Tempo Online 
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În ceea ce privește evoluția șomerilor pe sexe, se observă cum în ultimii ani ponderea populației 
masculine crește, comparativ cu anii. Într-o societate tradițională, precum cea despre care vorbim, 
această inversare a veniturilor în cadrul unității familiale poate destabiliza structura socială.  

Rata somajului în orașul Sulina, calculată ca număr de șomeri ce revin la 100 de persoane în vârstă 
de muncă, a crescut din 1992 în 2017 de la 2.47% la 4.82%. 

 

2.1.3. Aparatul administrativ al orașului Sulina 

Serviciul public este un mijloc prin intermediul căruia administrația locală poate presta servicii de 
interes general pentru cetățenii acesteia. Înființarea acestor servicii este hotărâtă de Consiliul Local în 
calitate de autoritate deliberativă, iar primarul în calitate de autoritate executivă se ocupă de organizarea 
și funcționarea acestora.  

 
Administrația Serviciilor Publice Locale Sulina (A.S.P.L.- Sulina) funcționează în regim de 

autofinanțare și face parte din categoria de servicii publice destinate colectivității în ansamblu. 
 
Având caracter de proprietate publică de interes național și local, A.S.P.L. Sulina are de îndeplinit 

urmatoarele obiective: 
o salubrizarea orașului; 
o administrare portuară; 
o administrarea cimitirului; 
o administrarea clădirilor din patrimoniul de stat. 

Organizarea și funcționarea A.S.P.L. Sulina este reglementată de H.C.L. Sulina nr.6/07.02.2003. 

Consiliul local al orașului Sulina este oganizat prin intermediul a 29 de funcții, dintre care 22 de 
funcții publice – 19 de executie și 3 de conducere, 2 funcții de demnitari publici și 5 de funcții contractuale 
de execuție. Organigrama aparatului de specialitate al primarului orașului Sulina și al serviciilor publice se 
structureaza conform Fig. 31. 
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Figure 8: Organigrama apasatului administrativ Sulina 

 

Legendă: T=total/ C=conducere/ Ex=execuție/ D=deservire 

Sursa: Consiliul Local Sulina 

Bugetul local  
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2.2. Rețeaua stradală 

 

În cadrul acestei secțiuni sunt descrise cele mai relevante caracteristici ale rețelei stradale din 
punctul de vedere al ofertei (capacități, lungimi, stare tehnică) și al cererii de transport (zone cu solicitări 
ridicate ale traficului, precum și zone cu risc ridicat de apariție a accidentelor, aglomerări, timpi de 
călătorie, s.a.m.d.). 
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Relația cu rețeaua TEN-T 

Planșa următoare prezintă localizarea rețelei TEN-T centrale și secundare pe teritoriul României. 

 

 

Figure 9: Rețea TEN-T Core si Comprehensive pentru drumuri, cai ferate, porturi, terminale feroviare și aeroporturi 

 

Sursa: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/revision-t_en.htm 

 

 

Orașul Sulina nu beneficiază de conectivitate primară la rețeaua TEN-T Comprehensive (secundară). 
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Figure 10: Coridoarele principale TEN-T 

 

Sursa: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/doc/ten-t-country-fiches/ten-t-corridor-map-2013.pdf 
 

Din perspectiva coridoarelor prioritare TEN-T, România este traversată de: 

o Coridorul nr. 5, Orient-East Med; 
o Coridorul nr. 8, Rhin-Dunăre. 
o  

Canal de transport maritim existent Sulina – Tulcea, care face parte din Coridorul Rin - Dunăre 9; 
acesta poate conduce nave maritime la Brăila. 

 

Rețeaua rutieră la nivel regional 

Regiunea Sud-Est este străbătută de coridoare de transport importante care asigură legătura cu 
capitala tării şi celelalte regiuni din ţară, printre care se remarcă marile artere europene: E60, E85, E87, 
E70, E581. 

 

Din totalul de 10898 km de drumuri publice regionale, doar 2972 km sunt modernizaţi, regiunea 
înregistrând cea mai mica pondere din ţară şi datorită faptului că la nivelul judeţului Tulcea, Delta Dunării 
acoperă aproape jumătate din suprafaţa judeţului. 
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Principalele probleme înregistrate la nivelul reţelei rutiere sunt: calitatea slabă şi un grad ridicat de 
degradare a infrastructurii, sistemul deficitar de iluminare şi marcare stradală, situaţia critică a acestora în 
mediu rural, multe din localităţi neavând drumuri pietruite sau asfaltate. 

 

Rețeaua rutieră la nivel local 

Figure 11: Localizarea orașului Sulina 

 

Oraşul Sulina are o poziţie strategică, întrucât funcția de port a acestuia este valabilă atât pentru 
Dunăre, cât și pentru Marea Neagră. Din punct de vedere administrativ, orașul Sulina este situat în 
extremitatea estică a județului Tulcea, la o distanță de 71 km față de reședința de județ, Municipiul 
Tulcea. Orașul este avantajat de poziția la intersecția unor principale cîi de comunicație navale fluviale 
(Dunăre) și maritime (Marea Neagră). 

 

Principalele căi de acces în localitate: canalul Sulina (cale navigabilă) care face legătura oraşului cu 
orașul reşedinţă de judeţ –Tulcea prin Crișan, Gorgova, Maliuc, Vulturu, Ilganii de Sus, Partizani; Marea 
Neagră care face legătura cu restul localităților de pe coastă. 

 

Canalul Sulinatraversează zona administrativă a orașului Sulina pe o lungime totală de 6,1 Km. 
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Legătura cu județul Constanța, județul Brăila, Municipiul Tulcea și principalele localități din județ, se 
face prin intermediul canalului + cale rutieră: 

o 100 Km + 71 Km (pe canalul Sulina) față de Brăila; 
o 71 Km (pe canalul Sulina) față de Municipiul Tulcea; 
o 156 Km + 71 Km (pe canalul Sulina) față de Constanța; 
o 48 Km (pe canalul Sulina) față de Babadag; 
o 32 Km față de Sf. Gheorghe. 

Figure 12: Încadrarea în rețeaua de transport națională 

 

Table 13: Lungimea rețelei stradale pe denumiri de străzi 

Nr. Crt. FID Nume stradă Lungime totală carosabil (m) 
1 6 Str. W. Maracineanu 431 
2 29 Str. VII 1811 
3 4 Str. VI 1639 
4 0 Str. V 1775 
5 30 Str. Unirii 222 
6 11 Str. Tudor Vladimirescu 177 
7 58 Str. Stefan Alexandru 319 
8 48 Str. Sf. Gheorghe 552 
9 34 Str. Republicii 540 

10 22 Str. Rahovei 203 
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11 21 Str. Plevnei 329 
12 39 Str. Pescariei 268 
13 16 Str. Pacii 390 
14 33 Str. Nicolae Balcescu 867 
15 40 Str. Morunului 108 
16 13 Str. Mircea Voda 331 
17 44 Str. Mircea Florian 395 
18 26 Str. Mihail Sadoveanu 644 
19 14 Str. Mihail Kogalniceanu 305 
20 17 Str. Mihai Eminescu 284 
21 41 Str. Marea Neagra 99 
22 1 Str. IV 1956 
23 20 Str. Ion Ghica 249 
24 12 Str. Ion Creanga 213 
25 38 Str. Independentei 3160 
26 2 Str. III 5046 
27 8 Str. II 2650 
28 63 Str. I 1574 
29 64 Str. I 1765 
30 3 Str. Europolis 832 
31 15 Str. Dunarii 248 
32 32 Str. Duilu Zamfirescu 131 
33 18 Str. Cuza Voda 374 
34 27 Str. Cpt. Barbin 193 
35 19 Str. Costache Negri 332 
36 10 Str. C. A. Rosetti 346 
37 43 Str. Artur Popescu 817 
38 9 Str. 2 Mai 109 
39 24 Str. 1 Mai 331 
40 7 Fara denumire 1452 
41 62 Aleea Tineretului 74 

Sursa: Analiza Consultantului 
 

Clasificarea rețelei stradale 

Conform OG 43-1997 privind regimul drumurilor, străzile din localităţile urbane se clasifică în raport 
cu intensitatea traficului şi cu funcţiile pe care le îndeplinesc, astfel: 

a) străzi de categoria I - magistrale, care asigură preluarea fluxurilor majore ale oraşului pe direcţia 
drumului naţional ce traversează oraşul sau pe direcţia principală de legătură cu acest drum; 
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b) străzi de categoria a II-a - de legătură, care asigură circulaţia majoră între zonele funcţionale şi de 
locuit;  

c) străzi de categoria a III-a - colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele funcţionale şi le 
dirijează spre străzile de legătură sau magistrale; 

d) străzi de categoria a IV-a - de folosinţă locală, care asigură accesul la locuinţe şi pentru servicii 
curente sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus. 

 

A fost realizată o clasificare a străzilor din orașul Sulina, cu scopul facilitării desfășurării. 

În orașul Sulina se regăsesc numai străzi de categoriile III și IV, cele de categoria I și II (magistrale și 
de legătură) nefiind prezente. 

o StrăzileI, II, III, IV, V, VI, Europolis, Republicii, Ștefan Alexandru, Nicolae Bălcescu, Duilu Zamfirescu 
sunt singurele străzi de categoria aIII-a. 

o Străzile din categoria a IV-a – colectoare sunt:Str. Rahovei, Plevnei, Ion Creangă, Ion Ghica, 
Independenței, 1 Mai, 2Mai etc., acestea având o lungime totală de 14,45 km. 

Table 14: Lungimea rețelei stradale, pe categorii funcționale 

Categorie, conform OG 43-1997 Lungime (km) Procent (%) 
Categorie I - magistrale - - 
Categoria II - de legătură - - 
Categoria a III-a - colectoare 11.09 55.60 
Categoria a IV-a - de folosință locală 14.45 44.40 

Total rețea 33.54 100.0 
Sursa: Analiza Consultantului 
 

Aproximativ 55.60% din lungimea totală a rețelei stradale este constituită de străzi colectoare,de 
categoria a III-a. 

 

Rețeaua stradală asigură accesul riveranilor către punctele de interes locale, cum ar fi zona falezei, 
Cimitirul naval precum și zona plajei. Rețeaua este dispusă paralel cu coridorul Canalului. Distanțele destul 
de mari de parcurs conduc la un grad important de utilizare a autoturismelor personale. 
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Figure 13:  Clasificarea străzilor din orașul Sulina, pe categorii funcționale 

 

Sursa: Analiza Consultantului 
 

Starea tehnică a rețelei stradale 

Starea tehnică a drumurilor reprezintă un factor important care influențează costurile generalizate 
ale utilizatorilor, precum și deciziile acestora de efectuare a călătoriilor, în special în ceea ce privește 
alegerea rutei. 

 

În vederea construirii Bazei de Date Tehnice Rutiere (BDTR, Anexa 3), Consultantul a efectuat 
inspecții tehnice vizuale pentru determinarea stării tehnice de viabilitate a străzilor, conform prevederilor 
Normativului CD 155-2001 „Instrucțiuni tehnice pentru determinarea stării tehnice a drumurilor 
moderne”, Anexa 6. 
Table 15: Clasificarea stării tehnice a drumurilor publice 

Stare 
tehnică 

Clasa 
stării 

tehnice 

Calificativul caracteristicilor 
Lucrări obligatorii de 

întreținere și reparații Capacitate 
portantă 

Stare de 
degradare 

Planeitate Rugozitate 

Foarte 5 foarte bună foarte bună foarte foarte bună  Întreținere 
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bună bună periodică 

Bună 4 
cel puțin 

bună 

cel puțin 
bună 

cel puțin 
bună 

cel puțin 
mediocră 

Tratamente 
bituminoase 

cel puțin 
mediocra 

cel puțin 
bună 

bună la rea 
Straturi 

bituminoase 
foarte subțiri 

Mediocră 3 
cel puțin 
mediocră 

cel puțin 
mediocră 

cel puțin 
mediocră 

foarte bună 
la rea 

Covoare 
bituminoase 

Rea 2 
cel puțin 
mediocră 

cel puțin rea 
cel puțin 

rea 
foarte bună 

la rea 

Reciclarea în situ 
a îmbrăcăminților 

bituminoase 

Foarte rea 1 rea 
foarte bună 

la rea 
foarte 

bună la rea 
foarte bună 

la rea 
Ranforsarea 

structurii rutiere 
Reparații 
curente 

Sursa: CD 155-2001, Anexa 6 
 

Consultantul a efectuat inspecții vizuale conform prevederilor din Normativului CD 155-2000. Starea 
tehnică a rețelei rutiere a orașului Sulina se află, în mare parte, într-o condiție necorespunzătoare, fapt 
ceea ce afecteaza negativ mobilitatea populației. 

 

Circa 65% dintre arterele situate în rețeaua orașului se află într-o stare tehnică rea sau foarte rea, 
evidențiindu-se ca importanță arterele ce asigură accesibilitatea către zonele periferice, acestea fiind în 
mare parte neimpermeabilizate (cu îmbrăcăminte din pământ sau piatră cubică dezafectată). 

 

 

 

Str. I – stare tehnică bună și foarte rea (plan 
îndepărtat) 

Str. Europolis - stare tehnică bună 
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Str. II – stare tehnică foarte bună Str. I – stare tehnică foarte bună 

 

Str. V – drumuri neimpermeabilizate Str. VI – drumuri neimpermeabilizate 

 

 

Table 16: Starea tehnică a rețelei stradale corespunzătoare zonei analizate 

Material acoperitor Stare tehnică Lungime (km) Procent (%) 
Pavaj bună - foarte bună 12.06 33.99 
Macadam/pietriș rea - foarte rea 21.48 66.01 

Total rețea 33.54 100.0 
Sursa: Modelul de Transport al orașului Sulina, calibrat pe baza datelor furnizate de Beneficiar și pe baza inspecțiilor vizuale 
efectuate de Consultant 
 

Cota de piata și atractivitatea transportului urban public sunt afectate de starea de viabilitate 
deficitară a străzilor utilizate de catre microbuze. De asemenea, starea tehnică nefavorabilă are un impact 
negativ asupra accesibilității. 

 

Îmbunătățirea parametrilor de viabilitate tehnică a străzilor constituie un obiect major pentru 
îmbunătățirea mobilității urbane a pasagerilor, mărfurilor, dar si a traficului nemotorizat de pietoni și 
bicicliști. Strategia de dezvoltare a transportului urban în orașul Sulina va include recomandări de investiții 
în acest sens. 
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Figure 14: Starea tehnică a rețelei stradale 

 

Sursa: Analiza Consultantului 
 

Siguranță  

Pentru evaluarea gradului de siguranta a circulatiei urbane din orașulSulina au fost analizate datele 
incluse in Baza de date a accidentelor administrata de catre Poliția Rutieră. 

 

Baza de date privind accidentele rutiere arată o dinamică relativ constantă a numărului de accidente 
înregistrate pe rețeaua stradală a orașului, numărul de victime fiind între 1-2/an, din care majoritatea 
reprezintă răniți ușor. 

 

O analiză a cauzelor de producere a accidentelor arată că din cele 7 accidente aferente perioadei 
2011-2016majoritatea reprezintă coliziuni auto. 

 

Conform evidențelor statistice, zonele cu cel mai ridicat risc de incidență a accidentelor rutiere sunt 
reprezentate de intersecțiile străzilor principale (Str. 2,3,4) cu cele secundare. 
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De asemenea, cea mai mare densitate a accidentelor rutiere corespunde străzilor utilizate de 
traficul de traversare. Dintre cauzele majore care determină apariția accidentelor rutiereamintite mai sus 
se poateaminti echiparea deficitară a tramei stradale în ceea ce privește parcările și mijloacele de 
semnalizare. 

 

Figure 15: Ocolire a a mijloacelor de reducere a vitezei de circulație (Strada II) 

 

Sursa: foto consultant 

 

Table 17: Situația accidentelor produse pe raza orașului Sulina 

An Cauză principală Mod producere Morți Răniți grav Răniți ușor 

2011 conducere fara permis rasturnare 0 0 1 
2012 intoarcere neregulamentara coliziune urmata de rasturnare 0 1 0 
2012 traversare neregulamentara pietoni lovire pieton 1 0 0 
2013 alte preocupari de natura a distrage atentia coliziune vehicul in stationare 0 0 1 
2014 neacordare prioritate vehicule coliziune laterala 0 1 1 
2016 neacordare prioritate vehicule coliziune laterala 0 0 1 
2016 abateri biciclisti coliziune laterala 0 0 1 
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2.3. Transport public 

Transportul rutier 

Orașul Sulina este un oraș de rang III, cu o populație de aproximativ 3.600 de locuitori și datorită 
dimensiunii mici, rețeaua de transport persoane a localității se rezumă la un număr mic de taxiuri și o 
singură linie de transport public (maxi-taxi). 

 

În ceea ce privește transportul în regim de taxi, pentru anul 2015 Primăria Sulina a emis autorizații 
taxi, pentru patru autorturisme, către S.C. ZAIT MADE S.R.L. și una pentru o persoană fizică autorizată. În 
anul 2016 autoritățile locale au emis noi autorizații taxi pentru două autorturisme către S.C. TIB STAR 
DELTA S.R.L., respectiv S.C. PELABO & CO S.R.L. 

 

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze (maxi-taxi) 
este realizat prin două modalități de gestiune (delegată și directă), în conformitate cu programe de 
transport diferite după cum urmează: 

o 01.01.2016 – 09.09.2016, corespunzătoare gestiunii delegate de către transportatorul privat S.C. Unicat 
Conf S.R.L. Tulcea; 

o 01.10.2016 – 01.12.2016, corespunde gestiunii directe de către U.A.T. Sulina prin intermediul 
transportatorului autorizat S.C. ASPL Sulina S.R.L., societate comercială înființată de autoritattea 
deliberativă a orașului Sulina. 

Activitatea de transport public local în perioada 01.01.2016 – 09.09.2016 

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate se efectuează, în perioada 
ianuarie – început de septembrie, cu autobuze , prin asigurarea transportului utilizatorilor de-a lungul 
unui singur traseu. Traseul are o lungime de 6,1 km și un număr de 13 statții, la tur, și de 6,4 km și cu un 
număr de 11 stații, la retur. Acesta leagă zona vestică, locuită, a orașului Sulina de litoralul Mării Negre 
(Plaja Sulina), aflat în partea estică a orașului, traversând localitatea de la vest la est. 

Transportatorul autorizat a asigurat circulația pe traseu, a patru unități de transport, cu o capactate 
cumulată de transport de 71 locuri pe scaune (mijloacele de transport neasigurând locuri în picioare), 
realizând un număr total de 54 de curse/zi. 

 

În perioada de extrasezon, corespunzător intervalului lunilor ianuarie – iunie și în 2016 transportul 
public de persoane prin curse regulate a fost efectuat doar cu o singură unitate de transport (un autobuz) 
pe porțiunea centrală a traseului utilizat în sezonul estival, porțiune cu o lungime de 3,5 km și un număr 
de 10 stații, la tur, și o lungime de 3,8 km și cu un număr de 8 stații, la retur, realizându-se, de luni până 
vineri, în fiecare săptămână un număr de 10 curse/zi, iar sâmbătă și duminică, 7 curse/zi. 
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Scurtarea traseului este datorată scăderii cererii de transport și a fluxului de călători și s-a realizat 
prin suspendarea circulației pe segmentul final al fiecăruia din capetele traseului estival după cum 
urmează: 

o pe segmentul aflat în partea vestică a orașului, având o lungime de 1,7 km și cuprinzând 2 stații; 
o pe segmentul din partea estică a orașului , având o lungime de 0,9 km și cuprinzând  1 stație 

Figure 16: Transport public în orașul Sulina 

 

 

 

Activitatea de transport public local în perioada 01.10.2016 – 31.12.2016 

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze, în perioada 
01.10.2016 – 31.12.2016, se realizează ăn modalitatea gestiunii directe, în baza contractului de delegare 
ăncheiat cu singura societate comercială existentă ăn 2016 cu capital social integral al U.A.T. Sulina, S.C. 
ASPL Sulina S.R.L. Programul prevede efectuarea transportului public local pe un traseu diferit față de cel 
anterior detaliat. 

 

Traseul de parcurs tur are o lungime de 3,97 km și un număr de 13 stații, iar la parcursul de retur , 
4,17 km și cu un număr de 12 stații, cu o traiesctorie de la vest la est. Traseul reprezintă o variantă a 
traseului din perioada estivală, suprapunându-se parțial acestuia. Noul traseu include la capătul de 
plecare a unui tronson de circulație de pe strada a III-a, stradă a cărei pavare a fost finalizată în 2016. 



98 
 

 

Activitatea de transport public local în perioada octombrie-decembrie 2016 a fost asigurată prin 
utilizarea unei singure unități de transport (un autobuz) cu o capacitate de 16 locuri pe scaune (nu 
dispune de locuri în picioare) și care a efectuat, în baza programului de circulație, un număr de 10 curse/zi 
luni-vineri, iar sâmbătă și duminică un numă de 7 curse/zi. 

Transportul naval 

Singura legătură a orașului Sulina cu restul teritoriului României se realizează prin intermediul 
canalului Sulina. 

Legăturile orașului cu localitățile din amonte de Brațul Sulina (Crișan, Gorgova, Maliuc, Partizani, 
Tulcea) se face cu nave de transport pasageri clasice, pe tot parcursul anului, și cu nave rapide în 
anotimpurile în care nu se manifestă fenomenul de îngheț. În timpul iernii, circulația navelor rapide este 
suspendată din cauza fenomenelor de îngheț și a blocării canalului cu sloiuri. 

Având în vedere acestea, pentru raportul de față relevantă este o analiză a transportului naval din 
România. 

În condiţiile în care se estimează că zona Caucaz-Asia Centrală va deveni deosebit de activă 
economic, UE a hotărât deschiderea coridorului de transporturi feroviare şi rutiere Europa – Caucaz – Asia 
Centrală (TRACECA), cu traversarea pe direcţia vest-est a Mării Negre şi a Mării Caspice, conectându-se cu 
marile coridoare de transport europene, inclusiv cu coridoarele TEN-T Core Prioritiare. 
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Figure 17: Continuarea Dunarii spre coridorul TRACECA 

 

 

Caracteristicile transporturilor in Marea Neagră 

o reducerea aproape totala a subventiilor cu importante implicatii asupra cererii si fiscalitatii; 
o procesul de separare a infrastructurii de exploatarea comerciala a sistemelor de transport; 
o procesul de modificare a pozitiei relative a modurilor de transport in partajarea traficului; 
o numeroase reorganizari ale administratiilor nationale ale transporturilor (ministere). Trecerea 

de la organizarea pe moduri de transport a ministerelor catre organizarea pe functii (strategii, 
control, reprezentare internationala, acreditarea intreprinderilor etc); 

o penetrarea pe pietele nationale a marilor operatori transnationali; 
o marile decalaje in ceea ce priveste evolutia mecanismelor financiar – valutare, preturilor, 

reformelor socio-economice. In continuare, au fost stimulate afacerile speculative, 
instabilitatea fluxurilor comerciale si retelele intre participantii la transporturile regionale; 

o aparitia operatorilor si serviciilor in transporturi care erau relativ putin cunoscute in aceasta 
zona: inchiriere, leasing, managementul navei, bursa maritima, centre si cluburi pentru 
afaceri; 

o revizuirea sistemului legislativ privind transporturile; 
o cresterea rolului administratiilor publice locale in dezvoltarea transporturilor; 
o excedentul de capacitate de transport care s-a bazat totusi pe mijloace si tehnologii 

degradate. 
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Infrastructura transporturilor in bazinul Mării Negre 

o infrastructura importanta de transport pentru majoritatea modurilor: porturi, cai navigabile, 
cai ferate, drumuri, aeroporturi; 

o infrastructura transporturilor trebuie sa fie reabilitata si modernizata; 
o incoerenta infrastructurii in 4 puncte cardinale ale Marii Negre: 
o la vest: reteaua de comunicatii europene; 
o la nord si la est: cai de comunicatii radiale; 
o la sud: cai de comunicatii paralele cu coasta maritima; 
o infrastructura pentru toate modurile de transport la vestul Marii Negre, preponderenta caii 

ferate la nord si a transportului rutier la sud; 
o incompatibilitati ale infrastructurii in jurul Marii Negre in ceea ce priveste ecartamentul 

feroviar, sarcina pe osie, sistemele de siguranta a circulatiei, viteza etc.; 
o necesitatea integrarii zonei Marii Negre in retelele europene si asiatice de infrastructura ca 

urmare a presiunii fluxurilor de trafic; 
o procesul de modernizare a sistemelor de telecomunicatii, de supraveghere si dirijare a 

traficului, de integrare a sistemelor nationale in retelele internationale etc. 
 

Restructurarea socio-economica a zonelor foarte mari ale celor doua continente, Europa si Asia, 
precum si globalizarea comertului international au stimulat restructurarea logistica a acestor zone. Ca 
urmare, rutele mai vechi au redevenit actuale sau au aparut noi itinerarii de transport care vor determina 
reorientarea in consecinta a politicilor de dezvoltare a infrastructurii transporturilor, a serviciilor logistice 
etc. Printre acestea vom putea considera caile transcontinentale euro-asiatice catre Extremul Orient, 
Orientul Mijlociu si sudul Asiei.  

Principalul operator îl constituie societatea NAVROM, iar traseele operate sunt prezentate în 
continuare. 
Table 18: Traseele operate de societatea de transport pe apă – Navrom 

Relația 
Distanță 

(km) 

Navă clasică Navă catamaran 

Tarif 
subvenționat (lei) 

Tarif 
nesubvenționat 

(lei) 

Tarif 
subvenționat (lei) 

Tarif 
nesubvenționat 

(lei) 
Tulcea-Sulina 71 17 46 26 56 

Tulcea-
Partizani 14 4 18 7 20 

Tulcea-Maliuc 27 1 24 10 26 
Tulcea-

Gorgova 
31 9 30 14 34 

Tulcea-Crișan 47 10 32 15 38 
Crișan-

Caraorman 
14 4 18 
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Crișan-Mila 
23 

14 4 18 
  

 

Table 19: Alocarea mijloacelor de transport pe zile ale săptămânii în funcție de viteza de deplasare a acestora 

Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică 
Navă clasică Navă semi-rapidă Navă clasică Navă semi-rapidă Navă clasică Navă clasică Navă semi-rapidă 
 

Programul de circulație al navelor NAVROM pentru anul 2017 este următorul: 

o plecare Tulcea-Sulina 13:30 
o plecare Sulina-Tulcea 07:00 

Capacitățile de transport oferite de societatea NAVROM sunt:  

o 300 pasageri/unitate cu navele Banat, Vrancea, Moldova, Mehedinți; 
o 150 pasageri/unitate cu navele Mircești, Maramureș; 
o 20-60 pasageri cu navele Fieni, Cotnari; 
o 198 pasageri/unitate cu navele rapide Delta Expres 1 și Delta Expres 2; 
o 2 feriboturi de 300 tone (58 autoturisme și 300 pasageri); 
o 1 feribor de 25 tone (11 autoturisme și 160 pasageri). 
o  

În perioada când sunt impuse limitări de viteză pe unele sectoare alea canalului Sulina, traseul 
Tulcea-Sulina este parcurs ăn 3 – 4,5 h, în loc de 1,5 – 2,5 ore. 

 

Pe lângă societatea NAVROM, în timpul sezonului cald, mai activează și operatori privați ce pun la 
dispoziția călătorilor bărci rapide care scurtează timpul de parcurs Tulcea-Sulina, Sulina-Tulcea la 90 
minute. Printre acești operatori privați de numără Sulina Trans și Travel Delta Star, iar graficul de 
circulație se regăsește în tabelul de mai jos. 
Table 20: Traseele societăților private de transport pe apă 

Loc plecare Ora Detalii 
Preț 
(lei) Firmă 

Sulina 

7:00 

Faleza Sulina (vis-a-vis Supermarket SURU COM) 

60 
SULINA 
TRANS 

10:00 

13:00 

16:30 

Tulcea 

10:00 

Faleză, ponton Corabia Piraților 13:00 

15:00 
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18:30 

Sulina 

7:00 

Faleză, Blocurile ANL, Benzinăria Star 2000 

60 TRAVEL 
DELTA STAR 

12:00 

16:00 

Tulcea 

10:00 
Str. Isaccei, Parcare Sindicate, Casa Sindicatelor, Căpitănia 

Portului Tulcea, Tulcea Portaval, Str. Intrarea Marmurei 14:00 

18:00 
 

Transportul maritim pe distanțe scurte 

Zona Marii Negre, ca sistem logistic, prezinta premise favorabile pentru dezvoltarea transportului 
maritim pe distante scurte (Short-sea Shipping): 

o distante relativ scurte intre porturile de la Marea Neagra si cele de la Mediterana; 
o caile navigabile importante avand legatura cu Marea Neagra si care ar putea fi utilizate de 

catre navele fluvio-maritime; 
o fluxurile comerciale importante intre porturile Marii Negre si Marii Mediterane; 
o existenta flotelor care pot fi utilizate in transportul maritim pe distante scurte: cargouri, nave 

portcontainere, ro-ro, railferry, nave fluvio-maritime; 
o existenta unei infrastructuri maritime, fluviale, feroviare si rutiere care interconecteaza Marea 

Neagra cu Marea editerana si cu Marea Caspica; 
o fluxurile comerciale includ in mare parte marfuri specifice transportului maritim pe distante 

scurte: in vrac, containere, marfuri manufacturate; 
o incoerenta infrastructurilor de transport terestru faciliteaza patrunderea pe piata a 

operatorilor de transport maritim pe distante scurte. 
 

Obstacolele in dezvoltarea transportului maritim pe distante scurte: 

o concurenta puternica a transporturilor terestre care au devenit traditionale in tarile din zona 
Marii Negre: feroviare si rutiere la vestul marii, feroviare la nord si est si rutiere la sud; 

o costuri ridicate datorate inexistentei unui sistem specializat de transport maritim pe distante 
scurte. Se utilizeaza mijloace tehnice si organizatorice clasice existente in transportul maritim 
si fluvio-maritim; 

o netransparenta pietei ca urmare a lipsei de informatii comerciale si statistice 
o formalitati vamale si administrative complexe si dificile la frontiera;  
o fluxuri comerciale dezechilibrate pe anumite relatii comerciale. 
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Obiectivul major al integrarii regionale si Europene al transportului maritim pe distante scurte din 
Marea Neagra este realizarea unui sistem specializat corelat cu programul European destinat acestui tip 
de transport maritim. In acest sens, se considera: 

o integrarea sa in transportul combinat; 
o realizarea obiectivelor logistice privind calitatea serviciilor oferite, sistemele moderne de 

distributie si colectare a marfurilor, antrepozite etc; 
o mijloacele de transport si transbordare specializate: nave dedicate SSS, transbordare rapida; 
o permeabilizarea frontierelor prin simplificarea si uniformizarea formalitatilor si cooperarea 

organizatiilor specializate; 
o facilitarea cooperarii economice in zona Marii Negre intre expeditori si armatori, ceea ce 

stimuleaza diversificarea fluxurilor, combinarea afacerilor maritime si terestre, promovarea 
zonelor libere; 

o promovarea tehnologiilor moderne de transport intermodal. 
 

Balcani, zona strategică si de competiţie a Dunării 

Dezvoltarea retelelor de transport din Europa de SE, conectate si compatibile cu retelele 
Europene, in special cu cele ale tarilor invecinate, este un mijloc important de imbunatatire a legaturilor 
din cadrul regiunii si de integrare a tarilor zonei in fluxul politic si economic al Europei. 

Serviciile Comisiei descriu perspectiva lor cu privire la dezvoltarea de baza a infrastructurii din de 
transport. Documentul a fost prezentat membrilor Pactului de Stabilitate, in timpul conferintei din Tirana 
din mai 2001, tarilor beneficiare si inconjuratoare, Institutiilor financiare internationale si altor donatori, 
cu intentia de a stabili o referinta si de a indruma in viitoarele exercitii de planificare si de a identifica 
actiunile prioritare de investitie din sectoarele de transport si energie din tarile regiunii. Rapoartele 
elaborate de Banca Mondiala si de catre BEI, au fost folosite ca referinte. Aceste strategii sunt destinate 
indrumarii, dintr-o perspectiva regionala, pentru viitoarele decizii de investitie. Criteriile pentru selectarea 
proiectelor ofera o baza comuna pentru identificarea proiectelor prioritare. In ultimii ani, au fost 
introduse reformele orientate catre economia de piata si catre intarirea institutiilor in regiune. 

Retelele de transport acopera principalele rute feroviare si rutiere, cursuri interioare de apa si 
porturi fluviale, porturi maritime, aeroporturi si terminale. Aceasta se elaboreaza pe principiile si 
obiectivele generale ale hotararii Parlamentului si Consiliului European. Indrumarile comunitatii constituie 
o declaratie pentru stabilirea si dezvoltarea retelei de transport multimodal, aceasta retea trebuind sa 
intruneasca cerintele de transport ale comunitatii derivate din piata unica si din obiectivele coeziunii 
sociale si economice si mobilitatii durabile.  

Infrastructura de transport din Europa de SE este in general sub standardele europene si a fost 
afectata sever de evenimentele din regiune, de investitiile scazute, precum si de reducerea activitatilor 
curente si periodice de intretinere si reinnoire. 
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Tarile din SV-ul Balcanilor au iesire la Marea Adriatica prin porturile din Rijeka, Split si Dubrovnik 
din Croatia, Bar din Iugoslavia si Durres din Albania. Aceste porturi sunt importante datorita 
hidrocarburilor si a altor marfuri in vrac, dar si traficul de containere este dezvoltat. In afara regiunii, 
Thessaloniki din Grecia este o importanta iesire la mare pentru FYROM.  

Navigatia interioara a regiunii este dominata de Dunare, care este o artera de navigatie esentiala.  

Reţeaua de căi şi canale navigabile interioare însumează, în prezent, o lungime de cca,1,700 km şi 
se compune din: 

o Fluviul Dunărea de la Baziaş până la Marea Neagră prin Canalul Sulina; 
o Braţele secundare navigabile ale Dunării; 
o Canalele navigabile. 

 

Conform clasificării CEE- ONU, Dunărea este un fluviu de Clasa VII. Dunărea curge pe o distanță de 
aproximativ 1,075 km pe teritoriul României astfel încât este considerată un coridor de transport 
important.. Canalul Dunăre – Marea Neagră face legătura directă între cel mai important port al 
României, Constanța și Dunăre. Transportul pe Dunăre, incluzând transportul pe canalele navigabile, 
reprezintă 9% din volumul total al marfurilor transportate în România (sursa:INSSE, anul 2011).. Există o 
serie de localități și industrii importante de-a lungul coridorului Dunării dar multe dintre acestea nu sunt 
amplasate pe rețeaua navigabilă (inclusiv București), o bună parte a țării dispunând de legături rutiere și 
feroviare foarte slabe cu fluviul.  

Administrarea șenalului navigabil este efectuată în conformitate cu prevederile Convenției de la 
Belgrad din 1948 privind regimul navigației pe Dunăre. 

Pe teritoriul României fluviul are o lungime de 1,075 km, ceea ce înseamnă aproximativ 44% din 
întregul şenal navigabil al Dunării. Dunărea românească este împărţită în două sectoare distincte 
structural privind navigaţia: Dunărea Fluvială şi Dunărea Maritimă.  

Dunărea Fluvială are pe sectorul românesc o lungime de cca,900 km de la intrarea în ţară la Baziaş 
(km1,075) până la Brăila (km 175). 

Din punctul de vedere al regimului de scurgere şi implicit al navigaţiei, Dunărea Fluvială se împarte 
în două sectoare: 

 de la intrarea în ţară şi până la Sistemul Hidroenergetic şi de Navigaţie Porţile de 
Fier II (km,863), Dunărea se află în regim amenajat de scurgere cu asigurarea gabaritelor de 
navigaţie corespunzătoare acestui regim (adâncimi minime de 3,5 m. şi lăţimi minime de 180 m.) 

 de la km,863 la Brăila (km,175) Dunărea Fluvială se află în regim natural de 
scurgere, gabaritele de navigaţie care trebuie asigurate fiind: adâncimi minime de 2,5 m. şi lăţimi 
minime de 150 - 180 m. 
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Dunărea Maritimă, de la Brăila (km. 175) la rada Sulina, în lungime totală de cca,180 km., 
reprezintă o cale navigabilă pe care se asigură accesul navelor maritime de până la 25,000 tdw. în 
porturile româneşti Sulina, Tulcea, Galaţi şi Brăila şi în porturile ucrainene Ismail şi Reni. 

Pe acest sector România are obligaţia de a asigura adâncimi de 7,32 m. (24 picioare) şi lăţimi de 
150 - 180 m., iar pe Canalul Sulina de 60 m., în conformitate cu Recomandările Comisiei Dunării. 

Conform recomandărilor Comisiei Dunării, pe sectorul românesc al Dunării este prevăzută 
asigurarea următoarelor adâncimi şi dimensiuni de navigaţie: 

Table 21: Dunărea Fluvială km. 1.075 Baziaş – km. 175 Brăila 

Gabarite minime pentru 
şenalul navigabil  

Km,1075 - km,863       
retenţie 

(m.) 

Km. 863 - km,175    
curgere liberă 

(m.) 
lăţime şenal 180 150 - 180 
adâncime şenal 3,5 2,5 
înălţimea de liberă trecere sub poduri (la HNN) 10 9,5 
înălţimea de liberă trecere sub cabluri (la HNN) 19 19 
raza de curbură a şenalului 1,000 1,000 

Sursa: GTMP 

Table 22: Dunărea Maritimă km 175 Brăila-km 0 Sulina  

Dimensiuni minime pentru 
şenalul navigabil  

Km,170 – km,63 
(m.) 

Km. 63 – km,0 
(m.) 

lăţime şenal 150 - 180 60 

adâncime şenal 7,32 
(24’) 

7,32 
(24’) 

înălţimea de liberă trecere sub cabluri (la HNN) 48 48 
raza de curbură a şenalului 1,000 1,000 

Sursa: GTMP 

Aceste gabarite de navigaţie corespund de asemenea celei de a VII-a categorii a căilor navigabile, ce 
fac subiectul clasificării de nivel European (CEMT, CEE/UNO). 

Braţele secundare navigabile ale Dunării însumează o lungime de 528 km şi cuprind căile navigabile 
fluviale ale braţelor Chilia (în lungime de 116 km), Sf.  Gheorghe (în lungime de 109 km) şi braţul Tătaru (18 
km) - în zona Deltei Dunării, iar în zona Dunării Fluviale - braţele Măcin (98 km), Caleea (10 km), Borcea (100 
km), Bala (9 km) şi altele mai puţin importante. 

Canalele navigabile suntcăi navigabile artificiale în lungime totală de 97 km care asigură legătura 
de la Dunăre la porturile maritime Constanţa şi Midia, după cum urmează. 
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Table 23: Canalul Dunăre - Marea Neagră, intrat în exploatare în anul 1984. Principalele caracteristici sunt: 

Nr. 
crt. 

Indicatorul tehnic Canalul Dunăre – Marea Neagră 

0. 1. 2. 
1. Lungimea totală 64,4 km 
2. Lăţimea (la fundul secţiunii transversale) min. 90 m 
3. Adâncimea maximă 7,0 m 
4. Pescajul (curent) 5,5 m 
5. Ecluze duble (gemene) 2 (Agigea şi Cernavodă) 
6. Convoiul (barje) de nave maxim 18,000 to 
 - număr de barje 6 x 3,000 to 
 - lungime maximă 296 m 
 -lăţime maximă 22,8 m 
 - pescaj 3,8 m 

7. Nave fluvio - maritime 5,000 tdw 
8. Clasa de importanţă a căii navigabile (conform 

clasificării CEE – ONU) 
clasa a VI-a 

9. Numărul porturilor interioare 2 

Sursa: GTMP 

Pe lângă funcţia de navigabilitate, acesta asigură apa necesară pentru irigaţii şi alimentări cu apă 
potabilă şi industrială.  

Table 24: Canalul Poarta Albă - Midia - Năvodari, care se desprinde din Canalul Dunăre - Marea Neagră la km 35, are o lungime totală de 
33 Km şi realizează accesul fluvial la porturile Midia şi Luminiţa. 

Nr. 
crt. 

Indicatorul tehnic Canalul Poarta Albă – Midia Năvodari 

0. 1. 2. 
1. Lungimea totală (27,5 + 5,5) km 
2. Lăţimea (la fundul secţiunii transversale) 36 – 50 m 
3. Adâncimea maximă 5,5 m 
4. Pescajul (curent) 4,5 m 
5. Ecluze duble (gemene) 2 (Ovidiu şi Năvodari) 
6. Convoiul (barje) de nave maxim 3,000 to 
 - număr de barje 1 x 3,000 to 
 - lungime maximă 120 m 
 - lăţime maximă 11,5 m 
 - pescaj 3,8 m 

7. Nave fluvio - maritime 2,000 tdw 
8. Clasa de importanţă a căii navigabile (conform 

clasificării CEE – ONU) 
clasa a V-a 

9. Numărul porturilor interioare 2 

Sursa: GTMP 
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2.4. Transport de marfă 

Secțiunea de față analizează și identifică probleme cheie ale transportului de marfă, împreună cu 
localizarea acestora. 

 

În ceea ce privește aprovizionarea cu mărfuri generale destinate consumului locuitorilor, aceasta se 
face prin transport pe calea apei, iar zona de acostare se află în vecinătatea străzii 1 și Administrația 
Fluvială a Dunării de Jos. Transbordarea mărfurilor de la nava de transport la mijloacele auto se realizează 
manual, neexistând facilități specializate. 
Figure 18: Transbordarea mărfurilor 
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Portul Sulina 

Orașul Sulina este situat la capătul canalului navigabil internațional Sulina, la Marea Neagră. Sulina 
este singurul oraș amplasat în Inima Deltei, care este situat pe axa prioritară a rețelei de transport 
transeuropean Rin – Main – Dunăre, și este parte a rețelei multimodale. 

 

Sulina este amplasată pe malul drept al Canalului Sulina. Portul are în construcție: 

o Chei vertical din beton cu o lungime de 3.340 ml, 
o Trei estacade din beton, fiecare având un front de 80 ml pentru acostare și adâncimea danei de - 7,50 

m, 
o Două estacade cu un front din beton acoperind 100 ml și 200 ml, cu o adâncime de -3, 50 ml,  
o Două estacade din beton cu un front al danei de 30 ml fiecare, asigurând o adâncime a danei de - 2.50 

ml si 
o Chei înclinat cu o lungime de 2.000 ml pentru apărare la mal, cu o extensie a cheiului vertical în 

amonte de Stația de Tratare a Apei. 
 

În Sulina este amplasată Administrația Zonei Libere Sulina (AZL), o zonă autonomă, subordonată 
Consiliului Județean Tulcea, care ocupă o suprafață de 100,89 ha, compusă dintr-un număr de 7 
perimetre, între clădirea AFDJ și Hotelul Sulina și în jurul unui bazin maritim de tranzit (perimetrul 6, 
330850 mp și adâncime de 7m). 

În aria AZL Sulina, există un bazin fluvial (perimetrul 7) pentru nave și pescuit, acoperind 50,150 mp. 
În perimetrele 1 și 3, aflate în Sulina lângă clădirea AFDJ și molul portului de tranzit Sulina, sunt executate 
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lucrări de infrastructură (docuri, platformă, drum de acces), clădiri cu destinație administrativă, spații 
comerciale sau productive industriale, rețele electrice și termice, alimentare cu apă, canalizare și 
telefonie, pe când perimetrele 2, 4 și 5 sunt terenuri nedezvoltate. 

 

Este necesară reabilitarea infrastructurii portuare existente pentru a asigura condiții 
corespunzătoare pentru transportul de bunuri și pasageri, reparații generale la pilonii și estacadele 
existente, construirea unor estacade pentru navele fluviale de croazieră, construcția unor bazine pentru 
cântărirea navelor și vaselor de pescuit, facilitate pentru îmbarcare / debarcare tip cargo general, dar, de 
asemenea și selflocated pe ambele maluri ale canalului Sulina, construcția unui port pentru pescari și a 
unui port marina de agrement. 

 

De asemenea, se propune achiziționarea unei nave pentru transportul pasagerilor (rezidenți) peste 
Dunăre, dată fiind poziționarea orașului pe ambele maluri ale fluviului, și construirea unui pod peste 
Canalul Busurca, care să permită accesul către și dinspre malul stâng (zona numită Prospect). 

 

Reabilitarea și modernizarea Canalului Sulina 

Lucrări pentru protecția malurilor pe Canalul Sulina – Etapa II Canalul Sulina, care este menținut 
pentru navigația maritimă, preia aproximativ 19% din volumul de apă al Dunării. Are o lungime de 64 km, 
o lățime maximă de 250m, o adâncime maximă de 18m și o adâncime minimă de 7,32 m. 

 

Reabilitarea malurilor este necesară pentru a asigura condiții de navigație și protecția malurilor 
canalului Sulina împotriva eroziunii prin: 

o Lucrări tehnice care să conducă la stabilizarea albiei fluviului, restaurarea canalului navigabil și 
protecția malurilor canalului Sulina, reducerea riscului scăderii apelor și a cantității de aluviuni 
ce intră pe canal la joncțiunea cu canalul Sfântu Gheorghe, 

o Optimizarea lucrărilor de dragare pentru a asigura adâncimile minime pentru navigare la 
deschiderea canalului în mare; redirecționarea depozitelor de aluviuni în amonte de bara 
Sulina și direcționarea curenților în mare; 

o Lucrările necesare vor completa lucrările anterioare și în curs, astfel; - „Protecția malurilor pe 
Canalul Sulina - Etapa I”, început în anul 1986, - „Protecția malurilor pe Canalul Sulina, 
măsurători topografice și sistem de semnalizare pe Fluviul Dunărea” - „Lucrări hidrotehnice 
pentru restaurarea, întărirea și apărarea malului drept al Canalului Sulina în localitățile Maliuc 
- Gorgova - Vulturul distruse de inundații în perioada martie – aprilie 2000, județul Tulcea”. 
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Protecția malurilor este considerată a fi de o importanță majoră dacă se are în vedere problema 
schimbărilor climatice în România ultimilor ani. Ploile torențiale au condus la niveluri istorice ale Fluviului 
Dunărea în Rezervația Biosferei Delta Dunării. Inundațiile au afectat populația locală, fauna și vegetația 
din zona principală a Deltei și au avut un impact semnificativ asupra navigației pe Canalul Sulina. 

Institutul Național de Statistică furnizează informații privind statisticile sistemului de transport la 
nivel național (conform Anexa). 

Tabelele și figurile următoare ilustrează distribuția pe moduri a transportului de mărfuri în 
perioada 2000-2015.  

Astfel, pentru transportul de mărfuri în intervalul 2000-2015, cota de piață a transportului naval a 
crescut de la 3,7% la 10,6% în termeni de tone mărfuri și de la 9,1% la 19,7% în termeni de tone-km. 

Table 25: Statistici la nivel național privind transportul de mărfuri 

 

 

Distribuția pe moduri de transport a cantității de mărfuri transportate (mil tone pe an)
Mod 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Feroviar 71 72 70 71 72 69 68 69 67 51 53 61 56 50 51 55
Rutier 263 268 267 275 294 307 335 357 365 293 175 184 188 191 191 199
Naval 13 11 14 13 15 17 29 29 30 25 32 29 28 27 28 30
Aerian 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.006 0.023 0.022 0.027 0.025 0.026 0.027 0.029 0.032 0.032 0.034

Feroviar 20.5% 20.5% 19.9% 19.8% 18.9% 17.6% 15.7% 15.2% 14.5% 13.8% 20.4% 22.3% 20.6% 18.7% 18.9% 19.4%
Rutier 75.8% 76.4% 76.1% 76.6% 77.2% 78.1% 77.5% 78.5% 79.0% 79.4% 67.3% 67.1% 69.1% 71.3% 70.7% 70.1%
Naval 3.7% 3.1% 4.0% 3.6% 3.9% 4.3% 6.7% 6.4% 6.5% 6.8% 12.3% 10.6% 10.3% 10.1% 10.4% 10.6%
Aerian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0%

10%

20%
30%

40%

50%
60%

70%

80%

90%
100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evoluția distribuției pe moduri de transport a cantității de mărfuri transportate (2000-2015) 

Feroviar Rutier Naval Aerian



111 
 

 

Sursa: Analiza Consultantului asupra datelor furnizate de INS 

 

In ceea ce priveste evolutia traficului naval pe cele doua canale navigabile administrate de ACN SA, 
in intervalul 2010-2015 acesta a inregistrat cresteri importante, de la un total de 12,4 milioane tone 
operate in anul 2010 la 14,1 milioane tone in anul 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuția pe moduri de transport a parcursului mărfurilor transportate (mld tone-km pe an)
Mod 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Feroviar 16 16 15 15 17 16 16 16 15 11 12 15 13 13 12 14
Rutier 14 18 25 30 37 51 57 60 56 34 26 26 30 34 35 39
Naval 3 3 4 4 4 5 8 8 9 12 14 11 13 12 12 13
Aerian

Feroviar 48.5% 43.2% 34.1% 30.6% 29.3% 22.2% 19.8% 19.0% 18.8% 19.3% 23.1% 28.8% 23.2% 22.0% 20.3% 21.2%
Rutier 42.4% 48.6% 56.8% 61.2% 63.8% 70.8% 70.4% 71.4% 70.0% 59.6% 50.0% 50.0% 53.6% 57.6% 59.3% 59.1%
Naval 9.1% 8.1% 9.1% 8.2% 6.9% 6.9% 9.9% 9.5% 11.3% 21.1% 26.9% 21.2% 23.2% 20.3% 20.3% 19.7%
Aerian 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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Figure 19: Evolutia traficului pe canalele navigabile administrate de ACN SA 

 

 

Sursa: https://www.acn.ro/index.php/ro/statistici 

Premizele dezvoltarii transportului fluvial sunt bine integrate in programul de actiune al UE. 
Comisia a propus un program de actiune multi-anual pentru a dezvolta transportul pe caile interioare de 
apa din Europa. Transportul fluvial este o varianta importanta pentru imbunatatirea sistemului de 
transport European care este congestionat, are intarzieri si polueaza mediul inconjurator. Mutarea a cat 
mai multor marfuri pe apa va ajuta in confruntarea cu fluxurile crescande de transport. In plus, 
transportul pe apele interioare are un mare potential pentru integrarea in lanturile logistice din poarta in 
poarta.  

Cu o flota de 11000 de nave si cu o capacitate egala cu 10000 de trenuri sau 440000 de camioane, 
cursurile interioare de apa pot eficientiza transportul din Europa, il pot face fiabil si nepoluant.  

Programul de actiune se concentreaza pe cinci zone strategice: 

1. crearea de conditii favorabile pentru servicii si atragerea pietelor noi 

2. stimularea modernizarii si inovarii flotei 

3. atragerea fortei de munca si cresterea investitiilor in capitalul uman 
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4. promovarea transportului de caile interioare de apa drept un partener de succes 
printr-o retea de promovare 

5. asigurarea unei infrastructuri adecvate a  cursului interior de apa. 

Modelele actuale de dezvoltare a transportului si accentul pe transportul rutier duc la congestie si 
poluare. Daca nu se ia nici o masura, multe dintre aceste impacte negative ale transportului rutier  se vor 
inrautati cu repercursiuni economice, sociale si asupra mediului. 

De aceea UE s-a obligat sa urmareasca obiectivul de deturnare a transportului spre moduri de 
transport ce polueaza mai putin si sunt mai sigure. Transportul feroviar, SSS si transportul pe retelele de 
navigatie interioara, sunt alegeri evidente pentru a atinge aceste tinte.  

In timp ce forta traditionala a transportului interior sta in transportul marfurilor in vrac, incepand 
cu anii 1990 a intrat cu succes pe pietele noi transportul transportul intermodal si transportul maritim pe 
distante scurte. Transportul de containere maritime din interiorul tarii pe cursurile interioare de apa a 
prosperat in Europa de NV in ultimii 15-20 ani.  

De exemplu, in Olanda, transportul fluvial prezinta o cota de mai mult de 40%. Au fost atinse rate 
impresionante de crestere a traficului (in tkm) de peste 50% in Belgia si peste 35% in Franta.  

In comparatie cu cresterea stabila a retelei de navigatie interioara in vestul Europei, pe caile 
navigabile din Europa centrala si de est, ponderea transportului fluvial este mai mica. Noi activitati 
industriale in noile state membre genereaza cereri pentru transportul containerizat pe scara larga, dar 
acesta este inca acaparat de sectorul de transport rutier. In prezent, numai 7-10% din capacitatea maxima 
a Dunarii este folosita.  

Comisia intentioneaza sa identifice obstacolele administrative de la orice nivel. 

Sunt considerate importante ghidurile de ajutor de stat din domeniu navigatiei interioare. 
Ghidurile se vor aplica schemelor de finantare pentru a facilita investitiile si pentru a atrage piete noi.  

Cateva state membre au infiintat deja cu succes centre de promovare a retelei de navigatie 
interioara. Este in dezvoltare un sistem pentru Observarea pietei Europene. 

Comisia examineaza in prezent diferite optiuni pentru o structura organizationala viitoare. Acest 
cadru institutional ar putea juca un rol in coordonarea implementarii noilor politici de transport fluvial.  
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2.5. Mijloace alternative de deplasare (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos și deplasarea 
persoanelor cu mobilitate redusă) 

Orașul are pe direcția NV-SE și NE-SV dimensiunile maxime de 4.5 x 0.5km (malul drept al brațului 
Sulina) și 1.3 x 0.13km, dimensiuni reduse și care fac atractive deplasările blânde, timpul ce îi este necesar 
unui pieton pentru a parcurge orașul este de aproximativ 30 minute, iar al unui biciclist de 10-15minute.  

În cadrul orașului Sulina infrastructura velo este inexistentă, în ciuda faptului că aprox. 80% din 
deplasări sunt efectuate prin acest mod de transport, acestea fiind îngreunate de starea infrastructurii de 
trafic actuale: 78% din arterele de circulație se află într-o stare precară (majoritatea sunt acoperite cu 
pietriș, îngreunând deplasările velo) și sunt localizate cu precădere către zonele periferice (exceptând 
zona centrală, acestea sunt zonele care conțin elemente de interes pentru locuitori și unde căile de 
circulație sunt pavate).  

În vederea unei viitoare dezvoltări (într-un orizont scurt de timp) a infrastructurii velo, situația 
actual în care toate străzile sunt de folosință locală și nu există nici o arteră care să se încadreze în 
categoria-magistrală - ar putea constitui un plus în ceea ce privește siguranța utilizatorilor (întrucât este 
evitat traficul intens de pe arterele majore de circulație existente adesea în mediul urban, dar cazul de 
față descrie un oraș atipic datorită localizării geografice). Dificultăți în ceea ce privește realizarea unei 
infrrastructuri velo o constituie gabaritul redus al sistemului actual de ce nu ar permite existența unei 
benzi destinate velo, însă soluțiile unor spații tip „shared-space” pot constitui o rezolvare la problema 
actuală. 

Infrastructura pietonală are de asemenea o serie de disfuncții, deși locuitorii orașului întreprind 
deplasări pe jos (55.2% din totalul deplasărilor îl ocupă cei care merg pe jos în cadrul orașului), trotuarele 
în stadiul actual nu constituie un mediu sigur sau plăcut pentru acest tip de deplasări blânde. Principala 
problemă o constituie dimensionarea spațiilor pietonale și existența obstacolelor (stâlpi de iluminat, 
parcări ilegale pe trotuar, mașini în stare de degradare abandonate pe spațiul public, etc.), dar și stadiul 
de degradare în care acestea se prezintă (îmbrăcămintea a suferit procese masive de gradare de-a lungul 
timpului). În ceea ce privește securitatea în deplasare, singura arteră pe care traficul pietonal se 
desfășoară în condiții de securitate este Str. I, stradă pietonală cu valență de arteră de promenadă.  

Str. I, alături de Str. II sunt străzile pe care sunt localizate principalele puncte de interes local și 
turistic. Platoul din fața Palatului Comisiei Europene a Dunării reprezintă principalul spațiu de întâlnire şi 
de desfăşurare de evenimente ale oraşului; printre evenimentele găzduite de acesta se numără și zilele 
orașului Sulina (august). Ca zone de interacțiune socială/ spații publice urbane de interes putem enumera 
și zona ce cuprinde cele 4 debarcadere– cuprinsă între Catedrala Ortodoxă Sf. Nicolae și Alexandru și 
fostul Cinema al orașului. Toate zonele enumerate anterior prezintă un minim interes în ceea ce privește 
amenajarea – system de iluminat public (implementat recent), mobilier urban și amenajări de ordin 
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peisagistic, însă acestea sunt insuficient amenajate pentru a mai răspunde nevoilor actuale ale 
utilizatorilor. 

Str. I reprezintă un punct de atracție pe harta deplasărilor pietonale deoarece conține principalele 
destinații de interes ale locuitorilor: Primăria, Oficiul Poștal, parc, unități bancare, unități de alimentație 
publica, spații comerciale etc. Străzile din afara zonei centrale sunt fie pavate, fie acoeprite cu pietriș, și 
deși unele dintre ele au amenajate și trotuare, starea în care acestea se află determină pietonii să circule 
pe spațiul carosabil.  

Referitor la deplasările persoanelor cu mobilitate redusă, în cadrul spațiului public al orașului  se 
observă existența preocupărilor transpuse  în teren,  în special în cadrul Str. I  și Str. II – străzile sunt plane, 
pavate, trotuarele și căile de acces sunt plane, observându-se de asemenea prezența unor rampe de 
acces pietonale intre trotuare și  carosabil, în dreptul trecerilor pietonale și la intrarea în immobilele 
publice sau private importante.  Acest e tipuri de amenajări sunt incorente însă, întrucât coborârile 
trotuarelor la nivel cu partea carosabilă nu sunt realizate pe tot parcursul traseului și de asemenea în 
ciuda prezenței rampelor de acces, parte dintre ele sunt greu de utilizat. Pe restul străzilor orașului 
situația se poziționează într-o stare agravată întrucât dat fiind faptul că numai Str. I, II și III sunt pavate, 
restul fiind acoperite cu macadam/pietriș îngreuneză, făcând chiar imposibilă deplasarea cu fotoliul 
rulant. Starea infrastructurii actuale și lipsa existenței planificării coerente a sistemului de transport 
pentru această categorie de persoane generează dezechilibre de accesibilitate la nivelul localității.  

 
2.6. Managementul traficului (staționarea, siguranța în trafic, sisteme inteligente de transport, 

signalistică, structuri de management existente la nivelul autorității planificatoare) 

În  oraşul Sulina parcarea nu ridică mari probleme dată fiind principala caracteristică a acestuia de a 
nu fi accesibil pe cale rutieră. Pe cale de concluzie mașinile din Sulina aparțin în mare parte locuitorilor și 
serviciilor publice (poliție, transport public în comun, etc.). Cererea este redusă, iar parcările se realizează 
în mare parte pe proprietățile private. O problemă o reprezintă însă autovehiculele vechi, care nu mai 
sunt în stare de funcționare și care au fost abandonate pe spațiul public, îngreunând mobilitate urbană și 
degradând imaginea spațiului urban.  

În cadrul locuințelor colective parcarea se face pe aleile din lateralul și spatele aestora, dar și pe 
străzile principale de-a lungul cărora se desfășoară blocuri de locuințe. Celelalte zone rezidențiale sunt 
caracterizate de locuințe individuale unde parcarea se face pe lot sau de-a lungul străzilor (în cazul 
vizitatorilor sau în lipsa spațiului pe lot). 

În prezent nu se percep taxe pentru parcările de pe domeniul public – numărul parcărilor, dar și 
cererea este relativ redusă și nu se simte nevoia tarifării. 
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2.7. Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate (zone centrale protejate, zone 
logistice, poli ocazionali de atracție/ generare de trafic, zone intermodale- gări, aerogări, etc.) 

 

Viața orașului Sulina se desfășoară în genere pe malul drept al brațului Sulina, acolo unde orașul 
traiește în prezent prin trei tipuri de zone; una este considerată a fi spațiul cultural al orașului definit de 
Palatul Comisiei Europene a Dunării, Scoala și Liceul din Sulina și  Școala de vară din oraș, a doua este zona 
de promenadă a orașului definită de Str. I; pe porțiunea cuprinsă între Paltul CED și Centrul de Vizitare 
Sulina și zona plajei din Sulina.  

 

Figură 2443: Relaționarea zonelor mixte ale orașului Sulina  
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Zona culturală 

 

 

Zona culturală a orașului Sulina este localizată în completarea Străzii I în partea estică și este 
definită prin prezența majorității instituțiilor culturale: Palatul CED, Școala Generală, Liceul Jean-Bart, 
Grădinița și Școala de Vară, Muzeul Farului și clădirea fostului spital orășenesc. Ca un liant pentru întreaga 
zonă este perceput spațiul din fața Palatului CED, spațiu utilizat pentru organizarea evenimentelor 
sociale/ culturale. 

Figură 2544: Limita zonei culturale a orașului Sulina  

 

În ciuda faptului că din punct de vedere 
funcțional zona este unitară, în spațiul urban 
aceasta nu este percepută ca un spațiu uniform; 
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coerența proiectării și corelării spațiilor urbane lipsește, motiv pentru care străzile constituie în primul 
rând principalul motiv de fragmentare al spatiului. De asemenea, împrejmuirile evidente, fără existența 
unor funcțiuni complementare care să susțină activitatea din zonă constituie elemente evidente de 
separare în teritoriu. 

În ceea ce privește deplasarea, zona este ușor accesibilă, localizându-se în imediata vecinătate  a 
zonelor de debarcare și poate constitui nucleul orașului dată fiind poziționarea centrală pe traseul Plaja 
Sulina- Complex Neptun/ „Marea Neagră”. 

În vederea protejării zonei culturale este necesară reabilitarea clădirilor importante și remodelarea 
spatiului intersitțial în vederea susținerii interacțiunii sociale și crearea unor spații cu identitate proprie 
bine-definită care să poată atrage fluxuri turistice în primul rând.   

 

Zona de promenadă  

 

 
Principala valență a Str. I este aceea de a fi o arteră de promenadă, singura la nivelul orașului, dat 

fiind faptul că este și singura pe a cărui front se dezvoltă activități de interes public ce pot susține actualul 
caracter al spațiului. 

 
De-a lungul traseului străzii pot fi întâlnite funcțiuni precum primăria orașului, parc, piața agro-

alimentară, unități de alimentație publica, unități comerciale, unități de cazare, fostul cinematograf, 
catedrala orașului, etc. 
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Figură 2645: Limita zonei de promenadă a orașului 

 

 
Liniaritatea traseului crește nivelul de accesibilitate. Strada este în fapt o arteră pietonală și este 

accesibilă deplasărilor pietonale și cu mijloace nemotorizate (cel mai utilizat mediu de transport 
dinaceastă categorie fiind bicicleta), la nivel rutier artera poate fi accesată prin intermediul celor 7 străzi 
perpendiculare traseul brațului Sulina, de-a lungul străzii localizându-se puncte de staționare pentru taxi, 
dar și puncte de acostare la mal a vaselor.  
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Zona definită de plaja din Sulina  

 

Plaja din Sulina este unul dintre cele mai importante elemente componente ale orașului. 
Complexitatea zonei este dată nu neapărat de ceea ce este zona în prezent, ci mai degrabă de pontețialul 
identificat în această zonă.  

Proiectul de modernizare a plajei și de completare cu minime amenajări spațiale, alături de tendința 
de completare a spațiului cu unități de cazare poate reprezenta premiza unei viitoare dezvoltări prospere. 

Relaționarea spațiului cu restul orașului se realizează printr-o stradă încadrată în proporție de 80% 
de vegetație dezvoltată spontan, terenuri virane și câteva construcții aflate în stadiu de șantier. Singurul 
element de interes localizat pe traseul discutat îl reprezinta Cimitirul Maritim, muzeu și mărturie a 
măreției orașului Sulina.  
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Figură 2746: Traseul centru-plaja Sulina  

 

Principala problemă a zonei discutate este definită de accesul îngreunat, majoritatea turiștilor 
preferă deplasarea prin intermediul taxi-urilor, lipsa amenajărilor influențând comportamentul de 
deplasare, care, în acest caz nu mai înclină către deplasările blânde ci către cele motorizate, pe fondul 
distanței și al lipsei elementelor generatoare de interes pe traseul centru-plajă.  

 
 
3. MODELUL DE TRANSPORT 
3.1. Prezentare generală și definirea domeniului 

Un model de transport este format în VISUM din date privind oferta de transport, respectiv din date 
legate de cererea de transport. Baza de date generată de oferta de transport este asociată unui model de 
formalizare a rețelei de transport. Aceasta poate conține unul din următoarele obiecte, a căror modificare 
poate fi realizată într-un mod interactiv (a se vedea figura următoare):  

o noduri: de obicei reprezentări ale intersecțiilor stradale; 
o puncte de oprire pentru transportul public; 
o legături (arce): cu caracteristici precum viteză și capacitate în cazul transportului privat, 

respectiv timp pentru transportul public;  
o viraje: caracterizează permisiunea, respectiv penalitatea virajelor pentru transportul privat, 

respectiv puncte și zone de capăt pentru transportul public; 
o zone: originea și destinația cererii de transport; 
o linii: specifice sistemelor de transport public. 
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Mai pot fi incluse și alte părți specifice rețelelor de transport, cum ar fi: puncte de măsurare a 
traficului, puncte de interes (scoli, muzee, spitale, etc.), date de control pentru calibrarea modelelor de 
alocare a traficului cu ajutorul datelor măsurate. 

VISUM include diferite modele ce pot fi utilizate în determinarea impactului indus de apariția unor 
modificări în structura rețelei existente de transport: 

o diferite proceduri de alocare permit repartizarea cererii actuale sau prognozate pe arcele 
rețelei existente sau proiectate; 

o calitatea conexiunilor în rețea poate fi descrisă cu ajutorul unui set de indicatori exprimați sub 
forma de matrice (matricea dificultăților de deplasare) atât pentru transportul public, cât și 
pentru cel privat; 

o modelele ambientale permit identificarea nivelului de zgomot, cât și a emisiilor poluante 
pentru rețeaua de transport existentă sau proiectată. 

Figură 28: Categorii de obiecte utilizate în modelul de transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) noduri ale rețelei b) zone ce generează, respectiv atrag cerere de 
transport 

 

Infrastructurile de transport pot fi analizate și evaluate în raport cu diferite criterii cum ar fi: 

o diferite atribute specifice rețelei de transport identificate pentru două sau mai multe versiuni ale 
acesteia; 

o evaluarea volumelor de trafic în raport cu atributele fluxurilor de trafic (noduri de origine, noduri de 
destinație, noduri intermediare, etc.) 

o volumul virajelor că reprezentări ale fluxurilor de trafic ce virează în intersecții 
o izocrone, utile în clasificarea obiectelor rețelelor în funcție de disponibilitatea de a ajunge la acestea 

pentru utilizatorilor rețelelor de transport. 

Aplicații pentru transportul public:  

o Planificarea și analiza liniilor de transport public; 
o Proiectarea și analiza programului de lucru; 
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o Analize cost-beneficiu; 
o Evaluarea și afișarea principalelor indicatori pentru transportul public în raport cu sistemul de 

transport, legături, puncte de oprire, etc; 
o Generarea de sub-rețele în raport cu matricea O-D parțială. 

Aplicații pentru transportul privat: 

o Impactul avut de introducerea de taxe pentru accesul pe infrastructura rețelei; 
o Separarea analizei pe diferite sisteme de transport (autoturisme, vehicule marfă, biciclete, etc.); 
o Compararea matricelor O-D cu datele obținute în urma măsurătorilor de trafic; 
o Determinarea emisiilor poluante și a nivelului de zgomot; 
o Generarea de sub-rețele în raport cu matricea O-D parțială. 

 

Modelul de transport este un model de macrosimulare în patru etape, calibrat și validat la 
standardele internaționale acceptate. Figura următoare prezintă succesiunea etapelor de construcție a 
modelului de transport. 
Figură 29: Etapele modelului de transport 

 

Modelul reprezintă structura deplasărilor pe Origine, Destinație și scopuri de deplasare în anul de 
bază 2016 și pentru anii de perspectivă 2017, 2020 și 2030 și a fost dezvoltat utilizând o platformă 
software de macrosimulare a traficului. 

 

La construcția modelului s-au utilizat informațiile disponibile având că sursă Master Planul General 
de Transport al României, Ministerul Transportului (MT) gestionează în prezent acest proiect care prevede 
elaborarea unui master plan general de transport la nivel național, care presupune și dezvoltarea unui 
model național de transport. 

 

Pas 1

•Generare cerere de transport: definirea cererii de transport că număr de călătorii generate într-o 
perioadă de timp definită

Pas 2

•Distribuție călătorii: alocarea destinațiilor pentru călătoriile generate, destinații reprezențăte de 
locuri de muncă, școli, magazine, facilități de agrement, etc.

Pas 3

•Alegere modală: modalitatea de efectuare a călătoriilor, pe baza caracteristicilor personale ale 
călătorilor și a naturii competitive a modurilor de transport alternative

Pas 4

•Afectarea traficului: alegerea rutelor disponibile la nivelul rețelelor de transport variate, luându-se în 
considerare capacitatea secțiunilor de rețea și disponibilitatea serviciilor de transport cu autobuzul și 
trenul
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Informațiile disponibile din Master Planul Național de Transport sunt: date și proiecții 
demografice/economice (ex, proiecții referitoare la PIB, populație, gospodării, ocuparea forței de muncă 
și deținerea de autoturisme la nivel zonal al modelului național) și cererea de mobilitatea pentru anul de 
baza și cei de prognoza sub forma de matrice Origine - Destinație pentru toate modurile de transport 
pentru anul de bază și anii previzionați.  

 

Principalele caracteristici ale Modelului de Transport asociat Planului de Mobilitate Urbană al 
Municipiului Sulina sunt: 

o Este un model clasic în 4-pași, incluzând modulele: generare și atragere a deplasărilor, distribuție între 
zone, distribuție între modurile de transport și afectare pe rețea 

o Modelul de transport pentru zona metropolitana a orașului ia în considerare atât deplasările din 
interiorul ariei administrative a orașului cat și deplasările în relația cu teritoriul. 

o Modelul de transport va fi detaliat pentru transportul de persoane, însă va cuprinde și componenta de 
transport de marfă. 

o  

Modelele aferente modulelor de generare, atragere, distribuție între zone și distribuție între 
modurile de transport s-au detaliat pe segmente de cerere de transport, acestea fiind caracterizate de 4 
scopuri de deplasare și doua categorii de populație (deținători / având la dispoziție un autoturism și cei 
care nu sunt deținători / nu au la dispoziție un autoturism). 

 

Fiecare zona va genera și va atrage calatorii în funcție de specificul ei. Aceasta estimare are la baza 
informațiile socio-economice disponibile pentru teritoriul studiat. în general, modelul pentru călătoriile 
produse într-o zona, indiferent de destinația acestora, este influențat de următorii factori: (1) 
caracteristicile populației (venit, structura familiala, deținerea de vehicule); (2) caracteristicile teritoriului 
(modul de ocupare al zonelor, prețul terenurilor, densitatea rezidențiala, rata de urbanizare); (3) 
accesibilitatea (calitatea și densitatea străzilor).  

 

În ceea ce privește afectarea pe rute a sistemului de transport public, aceasta se realizează mai 
simplu, într-o singură iterație, deoarece traseele sunt prestabilite și fixe, dar munca pregătitoare este mai 
laborioasa și necesită întrducerea în Visum, a programelor de circulație pentru fiecare linie de transport. 

Tabelul următor prezintă principalele date de întrare (inputs) utilizate la construcția modelului, 
structurate pe categorii și domenii de analiză. Lista este exhaustivă. Similar, se prezintă și principalele 
date de ieșire (outputs) din model. 
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Figură 30: Principalele date de intrare în model 

Nr. Domeniu Indicator Descriere 

1 

Graful rețea al 
Modelului de 
Transport 

Tip nod 1 pentru centroid, 0 pentru orice alt nod 

2 Tipul de control al 
nodurilor 

Intersecții nedirijate, semaforizate, girații, etc. 

3 
Timp specific de îmbarcare 
pentru nod Utilizat pentru modelarea transportului public 

4 Întârziere Întârzierea medie pentru fiecare nod al rețelei 
5 Relații permise Viraje interzise sau permise în intersecții 

6 Lungime segment 
Polilinia segmentului, generată din GIS, care să reprezinte linia de 
mijloc reală a distanței de-a lungul segmentului 

7 Moduri transport 
Definește modurile de călătorie care pot utiliza segmentul în timpul 
executării modelului și este utilizat pentru a codifica restricțiile 
vehiculelor grele în cadrul modelului 

8 Tip segment  

Tipul segmentului din cadrul Tabelului cu tipuri de segment, adecvat 
clasei funcționale a segmentului, limitei de viteză și mediului fizic al 
segmentului. Este folosit și pentru analiza rețelei rutiere în funcție de 
tipuri de segmente 

9 Denumire Denumirea arcelor, nodurilor, zonelor, etc 

10 Benzi  
Numărul de benzi ale segmentului care este folosit pentru a 
determina capacitatea acestuia în legătură cu valorile curbei debit 
viteză alocate 

11 Viteza libera Viteza unui segment în condiții de circulație libera 

12 Capacitate 
Capacitatea unui segment, data ca și vehicule etalon autoturisme pe 
ora 

13 VDF (curba debit - viteză) 

Utilizată pentru a identifica curba debit-viteză corectă care să fie 
alocată segmentului. Curbele debit-viteză care sunt descrise mai 
târziu conțin informații cu privire la  viteza de circulație în funcție de 
nivelul de încărcare al segmentelor cu trafic. 

14 Funcția de impedanța "Rezistenta la înaintare" a deplasărilor efectuate 

15 Fluxul de saturație 
Numărul maxim de vehicule, pentru un grup de benzi, ce pot trece 
printr-o intersecție în timpul unei ore de verde continuu 

16 Viteza medie Rezultatele măsurătorilor pentru determinarea vitezelor medii de 
circulație pe rețeaua modelata 

17 Restricții viteza In funcție de condițiile locale 

18 Starea tehnica 

Variabilă ce definește starea drumului pe segment și care acoperă 
starea carosabilului și identificarea curbelor periculoase din cadrul 
segmentului. Valorile sunt utilizate pentru ajustarea vitezei libere de 
circulație pentru a reflecta starea carosabilului și curbele de pe 
drum. 

19 Gradient / Declivitate 

Conține gradientul segmentului, pentru valori care depășesc 1%. 
Aceștia sunt folosiți în curba debit viteză pentru a ajusta viteză liberă 
de circulație și impactul circulației vehiculelor grele pe pante / rampe 
mari. 

20 Mediul traversat Urban, suburban și rural 
21 Sensuri unice Rețeaua cailor de circulație 
22 Toll Valoare taxa de drum pentru autoturisme 
23 Stații taxi Amplasarea stațiilor de taxi 
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Nr. Domeniu Indicator Descriere 

24 
Parcări publice / private, 
cu taxa / fără 

Amplasarea parcărilor 

25 POI Puncte de interes (scoli, grădinițe, spitale, unități de alimentație, 
shopping, etc) 

26 
Sistem geografic de 
referința WGS84, Stereo 70, Mercator (World), etc. 

27 
Modele matematice de 
afectare a traficului 

Distribuția călătoriilor pe rețea 

28 
Modele matematice de 
calibrare și ajustare a 
matricelor 

Ajustarea matricelor Origine - Destinație 

29 

Cererea de 
transport 

Orizontul de timp Timpul, durata pentru care se face analiza 

30 Intensitatea traficului 
Intensitatea orara a traficului determinata din numărători de 
circulație clasificate 

31 Recensământ 2010, 2015 
Rezultatele Recensămintelor de Circulație din anii 2010 și 2015 
pentru rețeaua de drumuri publice interurbane (autostrăzi, drumuri 
naționale, drumuri județene) 

32 
Date contorizări automate 
de trafic 

Având că sursa CESTRIN 

33 Cântăriri vehicule grele Baza de date (PVR) Access cu vitezele de circulație și gradul de 
încărcare pentru de transport marfă 2010-2015 

34 OD 2010 și 2015 Anchete Origine-Destinație și contorizări CESTRIN 2010 și 2015 

35 OD 2016 
Rezultatele Anchetelor Origine-Destinație desfășurate de Consultant 
în anul 2016 

36 Număr pietoni Intensitatea mobilității pietonale (număr pietoni pe ora) 
37 Număr bicicliști Intensitatea mobilității velo (număr bicicliști pe ora și segment) 

38 
Interviuri pietoni și 
bicicliști 

Rezultatele interviurilor cu gospodăriile 

39 Dimensiunea gospodăriei 
(nr. persoane) 

Exista o corelare strânsă între dimensiunea gospodăriei și rata de 
generare a călătoriilor 

40 Cota modala Modal split pentru rutier, feroviar, transport public și nemotorizat 

41 Contorizări TP Numărul mediu de calatori pentru fiecare linie de transport în 
comun 

42 Frecventa TP Frecventa fiecărui serviciu de transport public 

43 Numărul mediu de 
pasageri Pe fiecare categorie de vehicule, conform rezultatelor anchetelor OD 

44 Gradul mediu de încărcare Încărcătura medie a camioanelor 

45 Scopul călătoriei Conform rezultatelor OD 2016 (afaceri, turism, cumpărături, alte 
scopuri) 

46 
Mersul trenurilor de 
calatori Având că sursa CFR Calatori și operatorii privați 

47 
Serviciile feroviare de 
marfa 

Orar, costuri, tip marfa transportata 

48 Valoarea timpului Valoarea timpului pasagerilor vehiculelor, pe scop de călătorie 

49 
Costul generalizat al 
călătoriei 

Suma tuturor costurilor suportate de un utilizator al rețelei (include 
costul cu valoarea timpului și cheltuielile de operare a vehiculelor) 

50 Generatori majori de trafic Parcuri logistice, zone industriale, complexe comerciale, etc 
51 Sistemul de 

zonificare 
Suprafața Suprafața zonei de generare și atracție a traficului 

52 Populație Populația zonelor de trafic, așa cum sunt definite la nivel elementar 
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Nr. Domeniu Indicator Descriere 

53 Densitate Densitatea populației la nivel de zona elementara de trafic 

54 Motorizare 
Numărul de autoturisme deținute la nivel de zona elementara de 
trafic 

55 Populația activa 
Numărul de persoane active (angajați) la nivel de zona elementara 
de trafic 

56 Conectori Legătura dintre cerere (matrice) și oferta (rețea) 
57 Centroizi Punctele aflate în centrele de greutate ale zonelor 
58 Tip zona Tipul și felul zonei 
59 

Transport în 
comun 

Stații Amplasarea stațiilor de transport în comun 

60 Benzi pentru transportul în 
comun 

Alocarea benzilor speciale / dedicate liniilor de transport țin comun 

61 Interstiții Distantele dintre stații 
62 Linii/trasee Succesiunea stațiilor de transport în comun 
63 Lungimi trasee   
64 Grafic de circulație Programul de circulație al mijloacelor de transport public 
65 Tarife Diferențiate pe tip de serviciu 
66 Capacitate Capacitatea liniilor de transport în comun 
67 Timpi de îmbarcare Pentru fiecare stație 
68 Timpi de transfer Pentru fiecare stație 
69 Transbordare Pentru fiecare stație (conexiunea cu alte stații, exemplu C.F.) 
70 Număr bilete Inclusiv gratuități, pentru ultimii 3 ani 
71 Număr abonamente Inclusiv gratuități, pentru ultimii 3 ani 
72 Caracteristicile flotei Caracteristicile materialului rulant utilizat în Transportul Public 

73 

Accidente rutiere 

Localizare Localizarea accidentelor, conform Bazei de Date a Accidentelor 
gestionate de Politia Rutiera 

74 Cauze Cauzele accidentelor 
75 Mod de producere Modul de producere a accidentelor rutiere 
76 Număr victime Pe grad de severitate (decedați, râniți grav, râniți ușor) 
77 Frecventa accidentelor   

78 

Date socio-
economice 

Prognoza PIB la nivel 
regional și național Având că sursa CNP și INS 

79 
Angajați pe categorii și 
activitate economică 

Având că sursa INS 

80 Veniturile populației Câștiguri salariale medii lunare brute pe secții și divizii  

81 Populația la nivel 
dezagregat 

Conform Recensământului General al Populației și Locuințelor 2011 

82 
Locuințele pe tip și 
proprietate Având că sursa INS 

83 Gospodăriile private pe tip Având că sursa INS 

84 
Unități educaționale pe tip 
de educație  

Având că sursa INS 

85 
Număr de elevi, studenți 
înrolați pe unitate de 
învățământ și instituții 

Având că sursa INS 

86 
Angajați pe categorii și 
activitate economică  

Având că sursa INS 

87 
Forța de muncă pe gen, 
regiune și an  Având că sursa INS 
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Nr. Domeniu Indicator Descriere 

88 Populație pe vârstă și sex Având că sursa INS 

89 
Salariul lunar brut pe 
activitate economică  

Având că sursa INS 

90 Înmatriculări vehicule Având că sursa Direcția locala de taxe și impozite 

91 Transport călători pe mod 
de transport 

Având că sursa INS 

92 
Transport de marfă pe tip 
de marfă și mod de 
transport 

Având că sursa INS 

93 

Rețeaua de 
referința 

Proiectele aflate în 
implementare 

Acestea vor forma Scenariul de Referința (Do-Minimum) 

94 Proiecte cu finanțarea 
asigurata 

Vor fi incluse în Scenariul de Referința 

95 
Reglementari urbanistice 
existente Pentru definirea parametrilor grafului-rețea 

96 

Politici de 
transport 

Politica de taxare a 
utilizatorilor 

Poate fi funcție de distanta parcursa sau stabilita ca și tarif fix pe 
călătorie 

97 Politica de management a 
parcărilor 

La nivelul administrației, cu impact asupra modelarii cererii 

98 
Taxe speciale asociate 
camioanelor de transport 
marfa 

Pentru utilizarea rețelei stradale 

99 
Programe de mobilitate 
derulate în instituțiile 
publice sau private (firme) 

Programe derulate în unitățile educaționale, car-sharing / car-
pooling 

100 Zone de expansiune Zonele în care apar cartier rezidențiale noi, centre de cumpărături 

101 

Scenariul de 
prognoza 

Potențiale de producție a 
cererii La nivel de zona elementara 

102 
Potențiale de generare a 
cererii 

La nivel de zona elementara 

103 Rata de generare a 
călătoriilor 

Ca și număr de calatorii pe pasagerii vehiculelor 

104 Parametri de intrare în 
modelul gravitațional 

Atribute privind potențialele de generare a călătoriilor 

Sursa: Analiza Consultantului 

Figură 31: Principalele date de ieșire din model 

Nr. Indicator Descriere 

1 Intensitatea orara a traficului Numărul de vehicule care utilizează un anumit segment 

2 Compoziția traficului Clasificarea fluxurilor de trafic în funcție de entitățile componente 

3 Numărul de pietoni 
Intensitatea traficului pietonal, în diferite scenarii și la diferite momente de 
prognoza 

4 Total vehicule*km AM Peak Cererea totala de transport, pe diverse categorii (vârful de dimineața) 

5 Total vehicule*ore AM Peak 
Timpul total al deplasărilor, la nivelul întregii rețele modelate (vârful de 
dimineața) 

6 Total vehicule*km PM Peak Cererea totala de transport, pe diverse categorii  (vârful de după-amiaza) 
7 Total vehicule*ore PM Peak Timpul total al deplasărilor, la nivelul întregii rețele modelate  (vârful de 
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Nr. Indicator Descriere 

după-amiaza) 

8 Total vehicule*km Înterpeak 
Cererea totala de transport, pe diverse categorii (între cele doua vârfuri ale 
zilei) 

9 Total vehicule*ore Înterpeak 
Timpul total al deplasărilor, la nivelul întregii rețele modelate (între cele 
doua vârfuri ale zilei) 

10 Total vehicule*km Off-Peak 
Cererea totala de transport, pe diverse categorii (călătoriile efectuate 
noaptea) 

11 Total vehicule*ore Off-Peak Timpul total al deplasărilor, la nivelul întregii rețele modelate (călătoriile 
efectuate noaptea) 

12 Total pasageri*km AM Peak Numărul total de pasageri transportați (vârful de dimineața) 
13 Total pasageri*ore AM Peak Durata totala petrecuta de calatori în trafic (vârful de dimineața) 
14 Total pasageri*km PM Peak Numărul total de pasageri transportați (vârful de după-amiaza) 
15 Total pasageri*ore PM Peak Durata totala petrecuta de calatori în trafic (vârful de după-amiaza) 
16 Total pasageri*km Înterpeak Numărul total de pasageri transportați (între cele doua vârfuri ale zilei) 
17 Total pasageri*ore Înterpeak Durata totala petrecuta de calatori în trafic (între cele doua vârfuri ale zilei) 

18 Total pasageri*km Off-Peak Numărul total de pasageri transportați (călătoriile efectuate noaptea) 

19 Total pasageri*ore Off-Peak Durata totala petrecuta de calatori în trafic (călătoriile efectuate noaptea) 

20 
Timpii curenții de călătorie la 
nivel de coridor   

21 Izocrone Accesibilitatea unui punct dat în raport cu distanta / timpul 
22 Timpul mediu de transfer Durata medie de schimbare a mijloacelor de transport (ex. tren - autobuz) 

23 Numărul mediu de transbordări 
Numărul mediu de schimbări ale mijloacelor de transport (ex. tramvai - 
autobuz) 

24 Numărul mediu de transferuri 
Numărul mediu de schimbări ale mijloacelor de transport de același tip 
(autobuz - autobuz) 

25 Nivel de Serviciu (LOS) Gradul de utilizare a rețelei 

26 
Întârzierea medie pe tipuri de 
transport 

Durata medie de abatere de la durata prognozata pentru circulația în 
condiții de rețea libera 

27 Viteza curenta 
Viteza modelata a vehiculelor, pentru fiecare segment, funcție de curba 
debit-viteza alocata 

28 Raportul Debit / Capacitate Definește gradul de solicitare a elementelor rețelei 
29 Fluenta circulației Raportul viteza curenta / viteza libera 

30 Lungimea cozilor de așteptare 
formate pe brațele intersecțiilor sau în amonte de stațiile de servire (ex. 
stații de taxare) 

31 
Matricea distantelor pentru 
principalele relații de trafic 

Matricea lungimilor rutelor dintre perechile i, j 

32 Analiza Flow-Bundle Bazinul de captare a traficului pentru un segment dat 
33 Difference Plots Diagrame diferențe (cu și fără proiect) 

34 Ratele de incidenta a 
accidentelor 

Exprimate că număr de accidente la 1 milion vehicule*km, pe categorii de 
severitate 

35 Cantitatea de emisii poluante Calculata pe baza ratelor de emisie (grame pe vehicule*km) 

36 Cantitatea de emisii de gaze cu 
efect de sera Calculata pe baza ratelor de emisie (grame pe vehicule*km) 

37 Cererea indusa Cererea indusa de noile proiecte 

38 Număr de calatorii generate în 
ora de vârf 
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Nr. Indicator Descriere 

39 
Număr de calatorii generate ca 
și medii zilnice anuale 

  

40 
Matrice de prognoza, pe 
categorii de vehicule   

41 
Matrice de prognoza, pe 
scopuri de călătorie 

  

42 Cantitatea totala de mărfuri 
transportate La diverse orizonturi de prognoza și pe categorii de mărfuri 

43 
Transferul cererii de la un mod 
la altul 

ca urmare a creșterii atractivității modurilor de transport 

44 Schimbarea destinațiilor 
favorite 

ca urmare apariției unor facilități mai aproape de zonele de origine 

45 Economii ale costurilor de 
exploatare ale vehiculelor   

46 Economii din reducerea 
timpului de parcurs 

  

47 Fluxul de beneficii economice Generate în urma reducerii costurilor generalizate ale utilizatorilor 

48 
Numărul total de pasageri 
transportați   

49 Efectele taxării asupra cererii de 
transport public 

  

50 
Efectele calității serviciilor: 
Factorii de timp asupra cererii 
de transport public 

  

51 
Efectele calității altor factori 
asupra cererii de transport 
public 

  

52 Statistica calibrare model 
transport 

Comparații statistice asupra datelor observate și a datelor modelate 

53 
Statistica validare model 
transport 

Analiza statistica grafica sau statistica asupra datelor observate și a datelor 
modelate 

Sursa: Analiza Consultantului 
 

3.2. Colectarea de date 

Secțiunea descrie activitățile de colectare de date întreprinse de către Consultant, împreună cu 
programul și mijloacele de colectare, locațiile precum și tipul informațiilor culese. 

 

Colectarea și analiza datelor de intrare reprezintă un proces complex și important, de vreme ce prin 
acestea se fundamentează analiza situației existente, identificarea și definirea problemelor – ambele 
etape intermediare obligatorii pentru identificarea intervențiilor și stabilirea unei liste lungi de proiecte. 
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Au fost identificate principalele date socio-economice existente, datele ce trebuie considerate în 
cadrul etapelor de colectare, precum și indicatorii de rezultat, ce reprezintă rezultate ale PMUD (date de 
ieșire). 
Figură 32: Clasificarea datelor socio-economice de intrare în Modelul de Transport 

 Categorie Tip 

A.
 D

at
e 

pr
im

ar
e 

ex
is

te
nt

e 

Date demografice, socio-economice si 
privind amenajarea teritoriului 

Populatie, la nivel dezagregat 

Numar gospodarii, la nivel dezagregat 

Numar locuri de munca, la nivel dezagregat 

Numarul de vehicule inmatriculate, pe categorii 

Reglementari urbanistice existente 

Distributia principalelor activitati economice din municipiu 

Atributele si topologia sistemului de 
transport 

Topologia retelei rutiere 

Reteaua de transport in comun 

Pasageri transport in comun 

Statistica accidentelor rutiere 

Strategia de dezvoltare Proiecte de infrastructura in derulare sau de perspectiva 

B.
 D

at
e 

cu
le

se
 Cererea de transport Numaratori de circulatie clasificate 

Anchete cu Gospodariile 

Numaratori pasageri transport in comun 

Interviuri pietoni si biciclisti 
Sursa: Analiza Consultantului 

Consultantul a efectuat activitățile de colectare a datelor în luna iunie  2017. 

Suplimentar, Consultantul a efectuat investigații suplimentare cu scopul calibrării și validării 
Modelului de Transport al anului de bază, componentă a etapei de analiză a situației existente, de tipul: 

o Măsurători ale vitezelor medii de circulație; 
o Inventarierii activelor și dotărilor rețelei stradale; 
o Evaluarea vizuală a stării tehnice a rețelei stradale. 

Interviuri privind mobilitatea populației 

Pentru identificarea particularăților zonelor funcționale din orașul Sulina, Consultantul a desfășurat 
activități de tipul sondajelor, prin efectuarea de interviuri cu reprezentanții gospodăriilor și a agenților 
economici. 
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Obiectivul general al studiul prezent, este identificarea și descrierea problemelor de trafic și 
mobilitate care se manifestă în cadrul orașului Sulina și a localităților imediat învecinate, din punctul de 
vedere al infrastructurii de transport, al serviciilor oferite, etc. Pentru realizarea acestui studiu a fost 
realizate următoarele: 

o Un studiu primar (sondaje/interviuri) în rândul locuitorilor, alcătuit din chestionare adresate 
pietonilor/bicicliștilor și gospodăriilor; 

o Un raport secundar, interpretarea statistică și analiza bazei de date obținute în urma studiului primar. 
o  

Metode de cercetare folosite, instrumentele de cercetare folosite si modul de colectare a datelor 

Tipul studiului a fost primar cantitativ, iar procedura de culegere a datelor a constant in ancheta 
directa (prin abordarea cetatenilor aflati in deplasare). 

 

Modul de eșantionare 

o Arealul cercetarii: cetatenii cu varsta de 14 ani si peste din cadrul orașului Sulina. 
o Tipul esantionului: esantionare simpla aleatoare, stratificata neproportional 
o Mediul de rezidenta – urban si rural 

Esantionare primara: 

o selectie probabilistica a punctelor de esantionare (cartiere, strazi, zone functionale omogene). 
o selectie cu pas de numarare a gospodariilor in cazul fiecarui punct de esantionare 

Reprezentativitatea esantionului a fost asigurata prin: 

o selectia aleatorie a respondentilor; 
o distributia esantionului la nivelul tuturor zonelor functionale ale orașului, evitandu-se, astfel, 

concentrare interviurilor doar in anumite zone ale orașului (cum ar fi zona centrala), care ar introduce 
distorsiuni. 

o  

Extrapolarea rezultatelor s-a facut tinand cont de structura populatiei pe grupe de varsta, sex, 
stadiul ocupational precum si alte variabile socio-economice relevante la nivel macro pentru orașul Sulina. 

 

Echipa de anchetatori a avut ca responsabilitate principala asigurarea preciziei si relevantei datelor 
culese. 

 

 

 

Personalul si echipamentul utilizat 
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Interviurile au fost desfasurate de catre o echipa de 2 intervievatori, pe o perioada de 4 zile. Acestia 
au beneficiat de o instruire specifica, cu scopul asigurarii relevantei statistice a datelor culese dar si in 
ceea ce priveste respectarea normelor de securitate si siguranta a muncii. 

 

Modul de analiza si interpretare a datelor 

Analiza datelor a constat in elaborarea de statistici si determinarea probabilitatilor de distributie cu 
privire la principalii parametrii ai mobilitatii persoanelor si marfurilor, in ceea ce priveste: 

o Structura deplasărilor persoanelor în funcție de scopul calatoriei 
o Mijloacele de transport utilizate frecvent pentru efectuarea călătoriilor 
o Principala problemă întâmpinată în timpul deplasărilor efectuate în interiorul orașului 
o Durata medie a călătoriilor efectuate de către cetățenii orașului Sulina 
o Distanțele medii parcurse de pietoni și bicicliști 
o Care sunt principalele probleme ale legăturii orașului cu alte localități învecinate? 
o Care sunt principalele probleme întâmpinate de pietoni / bicicliști? 
o Evaluarea sistemului de transport public de către participanții la interviuri 
o Sugestii de îmbunătățire a mobilității populației 
o Distribuția pe vârste a participanților la interviuri 

Statisticile rezultate vor fi utilizate ca date de intrare in cadrul Modelului de Transport. 

Relevanța statistică 

Ordinul 223/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism 
defineste esantionul minim la nivelul a 1% din populatia rezidenta a unității administrativ-teritoriale. 
Pentru respectarea relevantei esantionului, in continuare va fi determinata dimensiunea necesara a 
esantionului pentru atingerea relevanței statistice: 

o Populatia Totala28: 3.663 locuitori, conform rezultatelor Recensamantului National al Populatiei 2011 

o Dimensiunea Esantionului29: 75 

o Eroarea de Esantionare (Intervalul de Incredere)30: ±4%. 

Prin urmare, eșantionul minim pentru atingerea relevanței statistice este de 36 interviuri. 

Având în vedere aceste cerințe, Consultantul a efectuat un număr de 75 interviuri, reprezentând un 
eșantion de circa 2% raportat la populația totală a orașului Sulina. 

 

                                                           
28 reprezinta numarul total de persoane, gospodarii, companii etc. pentru care esantionul trebuie sa fie reprezentativ 
29 reprezinta numarul de chestionare (raspunsuri) necesare pentru a avea reprezentativitatea dorita la nivelul populatiei totale 
30 reprezinta intervalul de valori (eroarea)  in care se incadreaza un procent calculat pe baza esantionului in Populatia Totala 
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În continuare vor fi descrise principalele rezultate ale acestei activități. 

Principalele relații de călătorie identificate 

Principalele destinație de călătorie, identificată la nivelul orașului Sulina, este reprezentată de 
municipiul Tulcea, circa 64% dintre respondenții sondajului indicând acest oraș ca principal loc de 
destinație. Aproximativ 21% din populație au indicat că vin de regulă de la Tulcea spre Sulina, în timp ce 
15% declară că efectuează călătorii doar în interiorul orașului. 

 

Figură 33: Principalele relații de tip origine – destinație identificate la nivelul orașului Sulina 

 

 

Cea mai mare parte a persoanelor (aproximativ 80%) care au participat la interviuri au declarat că 
sunt rezidenți permanenți ai orașului Sulina, în timp ce aproximativ 20% au declarat că nu sunt rezidenți 
permanenți. 

 

 

 

Figură 34: Împărțirea pe rezidenți a persoanelor intervievate 
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Tulcea - Sulina
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Cotele modale în orașul Sulina 
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Respondenții interviurilor au declarat în proporție de 46% că cel mai frecvent se deplasează pe jos, 
29% au indicat că folosesc bicicleta pentru deplasările zilinice. Doar 8% dintre respondenți au declarat că 
folosesc transport în comun în mod frecvent, iar 7% au declarat că folosesc autoturismele personale. 
Specific pentru această localitate este că 9% din populație folosește mijloace de transport pe apă. 
Figură 35: Repartiția pe moduri de transport în orașul Sulina 

 

 

Tabelul următor ilustrează o analiză comparativă a cotelor modale pentru diferite aglomerări 
urbane din România. 
Figură 36: Comparație distribuție modală a deplasărilor pentru diverse orașe din România 
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[1] mers pe jos 55.2% 17.0% 36.4% 29.1% 12.8% 34.7% 39.6% 33.1% 45.3% 46.9% 32.4% 
31.2% 

[2] transport 
public 

8.4% 35.0% 32.2% 25.9% 27.4% 12.4% 8.4% 9.0% 8.0% 16.5% 12.6% 
19.8% 

[3] bicicleta 6.4% 1.0% 0.5% 1.1% 9.6% 18.1% 15.2% 19.7% 29.3% 3.9% 18.1% 
9.0% 

45%

29%

8%

7%

10%

1%

[1] mers pe jos

[2] bicicleta

[3] taxi / maxi-taxi

[4] autoturism

[5] ambarcațiune

[6] alte mijloace
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[4] autoturism 30.0% 47.0% 30.9% 43.9% 50.1% 34.9% 36.8% 38.2% 6.7% 32.7% 36.9% 
39.9% 

[5] mijloace de 
transport pe 
apă 

        9.3%   
 

 

Sursa: PMUD pentru polii de creștere din România și baza de date a Consultantului 

Scopurile deplasărilor efectuate cel mai frecvent în orașul Sulina 

Cele mai multe deplasări efectuate în orașul Sulina au ca scop principal interesele personale (33%), 
urmează deplasările efectuate în scop de serviciu / afaceri (24%), 11% din călătorii au alt scop declarat, iar 
13% dintre călătoriile generate sunt efectuate pentru cumpărături. 
Figură 37: Distribuția pe scopuri de călătorie în orașul Sulina 

 

 

Frecvența celor mai importante deplasări efectuate 

Mare parte dintre cei care au răspuns la interviuri (19%) au declarat că nu au program regulat de 
efectuare a călătoriilor, în timp ce 7% au declarat că efectuează cea  importantă călătorie zilnic, 8% 
efectuează această călătorie doar odată pe săptămână, în timp ce procente mai scăzute se referă la 
relația orașului Sulina cu exteriorul (orașe precum municipiul Tulcea). 

 
Figură 38: Frecvența călătoriilor effectuate 
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Relația orașului Sulina cu zonele externe 
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Circa 35% dintre respondenți au declarat că frecvența redusă a circulației navelor de pasageri 
reprezintă un impediment pentru ei, iar 35% consideră că prețul biletelor de călătorie este prea ridicat. 
Un procent important (aproximativ 21%) al respondenților reclamă confortul scăzut la bordul 
ambarcațiunilor, în timp ce doar 9% consideră ca accesibilitatea la danele de acostare a navelor de 
pasageri este redusă. 
Figură 39: Principalele probleme ale deplasărilor externe 

 

 

Persoanele intervievate au indicat sugestii de ameliorare a problemelor prin: 

o achizitii remorchere, dificultati de transport iarna 

o ambarcatiuni mai rapide 

o diminuarea pretului ridicat al biletelor 

o dificultati iarna (necesitatea unor nave mai performante si sigure) 

o legatura rutiera cu Tulcea 

o mijloace de transport mai dese 

o asigurarea circulatiei pe timp de iarna 

o cresterea frecventei de circulatie a navelor de pasageri in timpul sezonului 
turistic 

o sincronizarea orarului de transport al barcilor cu mersul trenurilor 
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Deplasările efectuate în interiorul orașului Sulina 

Circa 57% dintre respondenți au declarat că frecvența redusă a microbuzelor reprezintă un 
impediment pentru ei, iar 28% reclamă confortul scăzut în timpul călătoriilor, în timp ce doar 15% 
consideră ca accesibilitatea la stațiile de transport în comun este redusă sau că prețurile biletelor de 
călătorie sunt prea mari. 
Figură 40: Principalele probleme ale deplasărilor interne 

 

 

Persoanele intervievate au indicat sugestii de ameliorare a problemelor prin: 

o mai multe linii de transport 

o abonamente speciale pentru copii 

o cresterea gradului de siguranta 

o suplimentarea numarului de microbuze 

o extinderea programului de circulatie (05:00 - 24:00) 

o frecventa mai ridicata vara 

o mai multe linii de transport 

o abonamente speciale pentru copii 

o cresterea gradului de siguranta 

Deplasările efectuate în interiorul orașului Sulina de către pietoni și bicicliști 
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Circa 33% dintre respondenți au declarat că lipsa trotuarelor reprezintă o problemă care le 
afectează mobilitatea și accesibilitatea locurilor de interes, de asemenea 28% dintre cei intervievați 
consideră că trotuarele existente sunt degradate, în timp ce 31% consideră ca pistele / benzile velo sunt 
necesare. Un procent mai redus al populației (circa 8%) consideră că lipsa rastelurilor și a centrelor de 
închirieri biciclete reprezintă o problemă importantă. 

 

Figură 41: Principalele probleme ale deplasărilor interne ale pietonilor și bicicliștilor 

 

Persoanele intervievate au indicat sugestii de ameliorare a problemelor prin: 

o mai multe centre de inchiriat biciclete 

o pavarea strazilor nemodernizate 

o pista biciclete pe relatia Sulina - Plaja 

o imbunatatirea gradului de siguranta 

o construirea unui pod peste canalul Bursuca si legatura rutiera cu Crisan 

o amenajare trotuare 

o lipsa semnelor de circulatie 

o amenajarea facilitatilor pentru persoane cu handicap 

o amenajarea spațiilor de parcare astfel încât vehiculele să nu mai stânjenească circulația 
pietonala / velo 

Distribuția respondenților pe categorii de vârste 
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Distribuția respondenților la interviuri pe categorii de vârste, arată o reprezentativate echilibrată a 
tuturor claselor de vârstă. 

 

Figură 42: Distribuția respondenților la interviuri pe categorii de vârste 
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Distribuția respondenților la interviuri pe categorii de sexe, arată o reprezentativitate relativ 
echilibrată a celor două sexe în sondajul efectuat.  
Figură 43: Distribuția respondenților la interviuri pe sexe 

 

 

 

3.3. Dezvoltarea rețelei de transport 

Secțiunea descrie gradul de extindere a modelului, precum și clasificarea principalelor elemente: 
arce, noduri, categorii ale cererii precum și modalitatea în care modelul local este integrat în cadrul 
modelului național. 

 

Pentru a îndeplini obiectivele studiului, s-a elaborat un model de trafic ce considera o rețea de 
drumuri suficient de detaliata pentru a satisface nevoile de modelare a unei rețele urbane. 

 

Modelul de trafic cuprinde toate drumurile naționale, județene, comunale și străzile din zona de 
influență a proiectului. 

 

Rețeaua de bază (fără proiectele de perspectivă) este introdusă în modelul de trafic sub forma a 
aproximativ 738 segmente (arce) de 5 tipuri diferite. Fiecare segment prezintă caracteristici specifice 
relevante pentru modelul de afectare a traficului, cum sunt: numărul de benzi, capacitatea fiecărui 
segment, lungimea, viteza liberă și funcția debit-viteză, Capacitatea specifică a segmentului tine cont de 
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44%
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Feminim
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curbura orizontala, lățimea drumului, gradientul și alte atribute conform Highway Capacity Manual 
(HCM). 

 
Figură 44: Categorii de segmente folosite în cadrul modelului de trafic 

Cod Categorie segment Număr benzi/sens Capacitate maximă / sens / 24h  V0 [km/h] 

13 DN 2B - 7/9 1 21000 90 

13  1 19600 80 

13  1 18200 70 

13  1 16800 60 

14 DJ 1 19800 90 

14  1 18200 75 

15 DC 1 18200 70 

41 Str. 4B cu mediană 2 28000 40 

41  2 25200 30 

42 Str. 4B 2 26600 40 

42  2 25200 30 

43 Str. 2B cu mediană 1 12600 40 

43  1 11200 30 

44 Str. 2B (sens unic) 2 23800 30 

45 Str. 2B 1 9800 30 

46 Str. 1B (sens unic) 1 12600 30 

90 cale pietonală - 99999 5 

91 drum de exploatare 1 1600 10 

92 cale ferată - 99999 50 

 

Relatia cu Modelul National de Transport 

Pentru determinarea traficului de traversare a zonei urbane Sulina au fost utilizate rezultatele 
Modelului National de Transport, de care Consultantul dispune. 
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In anul 2005, CESTRIN – CNADNR a desfasurat Recensamantul National de Circulatie programat 
pentru acest an. Acesta a adus cateva schimbari majore, comparativ cu recensamantul national anterior, 
cum sunt: 

o in ceea ce priveste locatiile de recensamant, pentru reteaua de drumuri nationale, numarul de 
sectiuni a crescut de la 776, in anul 2000 la 858 in anul 2005; 

o numarul posturilor de ancheta O-D s-a dublat, de la 106 la 224; 
 

CESTRIN a reconsiderat zonificarea la nivel national, aplicand un sistem de impartire a teritoriului 
avand la baza entitatea administrativa “comuna” sau UAT; astfel, numarul zonelor elementare de 
atractie-generare a traficului a crescut de la 216 (la nivelul anului 2000) la 3.139 in anul 2005. 

 

Se creeaza, astfel, premizele elaborarii de studii de trafic comprehensive, avand un grad mai mare 
de relevanta. Densitatea mai mare a locatiilor de recensamant si anchete O-D, precum si detalierea 
zonelor de trafic face posibila evidentierea tuturor tipurilor de fluxuri de trafic (interzonal, intrazonal, de 
scurta, lunga si medie distanta). Avand la dispozitie instrumente software de inalta performanta se pot 
construi modele de afectare a traficului care sa evidentieze cu mare acuratete conditiile locale de 
desfasurare a traficului rutier, specifice fiecarui proiect in parte. In functie de aceste conditii locale 
specifice, se poate agrega zonificarea elementara si se pot construi matrice origine-destinatie, de intrare 
in modelul de trafic, care sa permita o calibrare a retelei avand un grad maxim de relevanta. 

 

Anchetele O-D din anul 2010 utilizeaza un numar de 3.139 zone elementare de trafic; o situatie 
ideala este construirea unor matrice O-D, de dimensiunea 3.139 x 3.139, care ar minimiza traficul 
intrazonal, la nivel national; o astfel de matrice s-ar suprapune cu mare acuratete pentru reteaua de 
drumuri iar procesul de calibrare ar fi imbunatatit. Din pacate, limitarile de software nu ne permit, inca, 
modelarea de matrice de astfel de dimensiuni. Prin urmare, Studiul de Trafic a considerat aceleasi zone 
elementare de trafic, ca si in anul 2000, prin agregarea celor 3.139 UAT-uri la nivelul celor 216 zone 
interioare si exterioare (PCTF-uri).  
Figură 45: Zonificarea teritoriului in anul 2010 
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Zonificarea din anul 2000 are la baza entitatea administrativa judet. In cadrul acestei zonificari 
judetele au fost impartite in zone mai mici dupa criteriul administrativ, fiecare judet fiind in general 
impartit în 4 sau 5 zone. Fiecare punct de trecere a frontierei a fost definit ca o zona distincta, exterioara. 

 

Zonificarea CESTRIN folosita in desfasurarea recensamantului din 2000 a considerat 216 zone, din 
care 190 zone interioare si 26 zone exterioare (puncte de trecere a frontierei). 

 

Zonificarea detaliata a CESTRIN este prezentata in plansa alăturată. 

 

Astfel, matricea CESTRIN din anul 2010, obținuta la nivel național, este redimensionata pentru 
studiul curent la 216x216 (O-D) si este de forma următoare: 

Figură 46: Extras din matricea anului de baza 2017 – Modelul național de trafic 
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Modelul de trafic cuprinde toate drumurile nationale si autostrazile existente in Romania, drumurile 
judetene relevante (cele cu trafic important, precum si drumurile locale care asigura conectivitatea retelei 
per ansamblu), precum si proiectele de perspectiva. Drumurile de perspectiva vor fi identificate si 
„activate” conform strategiei de implementare definite in cadrul Master Plan. 

 

La nivelul anului 2017, autostrazile considerate in model au o lungime de 685 km, iar drumurile 
nationale au o lungime de 16.062 km (au fost considerate toate drumurile promovate recent la rang de 
drum national). 

 

Reteaua este introdusa in modelul de trafic sub forma a 26.444 segmente de 6 tipuri diferite 
(autostrazi, drumuri expres, drumuri nationale, judetene, comunale si locale). Fiecare segment prezinta 
caracteristici specifice relevante pentru modelul de afectare a traficului, cum sunt: numarul de benzi, 
capacitatea fiecarui segment, lungimea, viteza libera si functia debit-viteza. Capacitatea specifica a 
segmentului tine cont de curbura orizontala, latimea drumului, gradientul si alte atribute conform 
Highway Capacity Manual (HCM). 

 

Urmtoarea plansa prezinta reteaua de drumuri a Romaniei implementata in modelul de transport, 
reteaua folosita ca punct de plecare in constructia modelului de trafic. 
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Figură 47: Rețeaua de drumuri modelata in anul de baza 2017 

 

 

Proiectul analizat se adreseaza unei cereri de transport stabile, nefiind influentat de alte proiecte 
concurente, de tipul celor de transport fluvial, feroviar sau aerian. 

 

Matricele O-D au fost distribuite pe graful retea prin intermediul algoritmului de afectare a 
traficului, pentru cele treo categorii de vehicule considerate in cadrul modelului: autoturisme, vehicule de 
transport mărfuri si autobuze/autocare. 

 

Pentru stabilirea vitezelor efective in VISUM au fost considerate functiile viteza - densitate standard 
din VISUM, iar categoriile de vehicule au fost transformate automat in programul de calcul in PCU – 
„Passenger Car Units” conform instructiunilor din normativul AND 584-2012. 
Figură 48: Afectarea traficului calibrat – anul de baza 2010 (total vehicule fizice – MZA) 
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Segmentele modelate sunt caracterizate de parametri geometrici și tehnici, precum: denumire, 
lungime segment, stare tehnică, numărul de benzi de circulație, felul circulației (unidirecțională / 
bidirecțională), capacitate de circulație, viteza maximă legală, rang, moduri de transport permise și alte 
atribute stabilite de către utilizator. 

 

Capacitatea maximă de circulație reprezintă un parametru calculat în funcție de viteza de circulație, 
numărul de benzi, lățimea drumului și caracteristicile zonei traversate. Metodologia de calcul pentru 
determinarea capacității de circulație corespunde STAS 10144/5-89. 

 

 

 

Metodologie de calcul 

Conform STAS 10144/5-89 („Calculul capacitatii de circulatie a strazilor”), capacitatea de circulatie 
se defineste ca fiind numarul maxim de vehicule care se pot deplasa intr-o ora, in mod fluent si in conditii 
de siguranta a circulatiei printr-o sectiune data. Aceasta, poate fi influentata de urmatorii factori: 

o Caracterul circulatiei (fluxuri continue, discontinue) 
o Caracteristicile traficului (intensitatea si frecventa sosirilor de vehicule, viteza medie de circulatie, 

compozitia traficului) 
o Structura retelei principale de strazi (elemente geometrice, distantele intre intersectii si treceri 

intermediare pentru pietoni, amenajarea si echiparea acestora) 
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o Caracteristicile suprafetelor de rulare (planeitate, rugozitate) 
o Organizarea circulatiei (reglementarea acceselor si stationarilor, sisteme de semnalizare si echipare 

tehnica) 
o Caracteristicile psihologice si fiziologice ale conducatorilor auto (timpii de perceptie-reactie), etc. 
o  

Principalele relatii intre parametrii de calcul: 

Interspatiul de succesiune „i” intre vehiculele care se succed pe o banda de circulatie: 

o 𝒊 =
𝟏𝟎𝟎𝟎∗𝒗∗𝒆

𝟑𝟔𝟎𝟎
    [𝒎] 

in care  

o v - este viteza de circulatie, exprimata in km/h. 
o e - este intervalul de succesiune, exprimat in secunde. 

Interspatiul minim de succesiune „imin” corespunzator distantei necesare opririi vehiculului in 
palier: 

o 𝒊𝒎𝒊𝒏 =
𝒗

𝟐𝟔∗𝒈∗𝒇
+

𝒗

𝟑.𝟔
𝒕 + 𝑺    [𝒎] 

in care 

o g - este acceleratia gravitationala (9.81 m/s2) 
o f - coeficient de frecare la franare 
o S - spatiul de siguranta, exprimat in metri 
o t - timpul de perceptie-reactie, exprimat in secunde 

Densitatea traficului D: 

o 𝑫 =
𝟏𝟎𝟎𝟎

𝒊
    [

𝒏𝒓.𝒗𝒆𝒉𝒊𝒄𝒖𝒍𝒆

𝒌𝒎
] 

Capacitatea maxima de circulatie pentru o banda carosabila: 

o In cazul fluxului continuu, Nc 

o 𝑵𝑪 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 ∗
𝒗

𝒊𝒎𝒊𝒏
=

𝟏𝟎𝟎𝟎∗𝒗
𝒗

𝟐𝟔∗𝒈∗𝒇

𝒗

𝟑.𝟔
𝒕 𝑺

    [
𝒏𝒓.𝒗𝒆𝒉𝒊𝒄𝒖𝒍𝒆

𝒐𝒓𝒂
] 

o In cazul fluxului discontinuu, N 
o 𝑵 = 𝑵𝒄 ∗ 𝑲 

o 𝑲 =
𝑨

𝒗
𝑨

𝒗

𝒗

𝟐

𝟏

𝒘𝒂

𝟏

𝒘𝒊
𝑻𝒓

=
𝑻𝒄

𝑻
< 𝟏 

in care 
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o A - este distanta intre intersectii, inclusiv trecerile pentru pietoni, situate la acelasi nivel, exprimata in 
metri; 

o v - este viteza de circulatie, exprimata in m/s; 
o wa, wi - acceleratia, respectiv deceleratia, exprimata in m/s2; 
o T, Tc - durata deplasarii pe distanta A, in cazul circulatiei discontinue, respectiv continue, exprimata in 

secunde; 
o Tr - durata asteptarii semnalului de intrare in intersectia prevazuta cu semafoare, respectiv timpul de 

rosu + galben, exprimat in secunde; 
o  

Obs. Pentru arterele principale de circulatie se reduce, pe cat posibil, timpul de asteptare la 
semafor. 

 

3.4. Cererea de transport 

Secțiunea de față descrie sistemul de zonificare definit pentru aria de studiu, precum și modalitatea 
de definire și construcție a matricelor de călătorii. 

 

Modelul de afectare a traficului distribuie fluxurile de trafic ale matricelor origine-destinatie pe o 
reţea formată prin arce şi noduri. Algoritmul de afectare va distribui valorile de trafic ale matricelor 
origine-destinatie pe reţea în funcţie de caracteristicile geometrice ale segmentelor de drum, de oferta de 
capacitate de circulaţie, de condiţiile de circulaţie în cadrul reţelei. Procedura de calibrare intenţionează 
să redea structura curenţilor de trafic din reţeaua anului 2017 cât mai apropiat de realitate posibil. 
Elementul de bază în obţinerea de fluxuri de trafic distribuite pe segmentele reţelei este matricea O-D, 
care reprezintă cererea de transport.  

 

Matricele O-D se construiesc pentru fiecare categorie de autovehicule considerate, folosind datele 
înregistrate cu ocazia anchetelor de circulaţie.  

Ultimul Recensământ General de Circulație finalizat a avut loc în anul 2010. În cadrul acestuia au 
fost efectuate și Anchete O-D. Aceste tipuri de investigații de trafic, sunt programate să aiba loc odată la 
cinci ani. 

 

Ancheta Origine – Destinație, reprezintă amenajarea unui post semnalizat, cu circulația 
reglementată de agenții de la Poliția Rutieră care fac semn conducătorilor auto să oprească pentru a 
răspunde unor întrebări adresate de către anchetatori. În timpul interviului, se încearcă aflarea originei și 
destinației, numărului de călători transportați, a tipului de marfă, a gradului de încărcare și a altor 
indicatori relevanți pentru analizele din transporturi. 
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Astfel că, pentru obținerea matricelor O-D folosite în cadrul modelului de transport pentru orașul 
Sulina, au fost considerate matricele O-D din anul 2010. Aceste matrice au fost scalate la nivelul anului 
2017, conform prognozei de creștere și apoi au fost calibrate cu metoda TFlowFuzzy astfel încât să existe 
o corelare bună fața de recensămintele efectuate de Consultant în anul 2017. 

 

Matricele origine-destinație au fost obținute: 

o Pe baza rezultatelor anchetelor origine-destinație și a numărătorile manuale de circulație 
(cererea de transport observată) ; și 

o Considerând potențialele de generare a călătoriilor la nivel de zone elementare (cererea de 
transport sintetică), date de populația rezidentă și numărul de locuri de muncă. 

 

Matricele obținute sunt de forma 54 x 54 (linii x coloane). Liniile și coloanele corespund numărului 
de zone aferent modelului (51 zone interioare și 3 zone exterioare). Capetele de linii semnifică călătoriile 
generate, iar capetele de coloane reprezintă călătoriile atrase. 

 

Considerând clasificarea zonelor de trafic, deplasările care utilizează rețeaua stradală a orașului se 
pot clasifica după cum urmează: 

o Trafic generat sau atras de orașul Sulina; 
o Trafic de traversare a zonei urbane Sulina. 

 
 
3.5. Calibrarea și validarea datelor 

Secțiunea descrie modalitatea în care modelul anului de bază 2017 este calibrat și validat și măsura 
în care modelul este adecvat scopului. 

Modulul de calibrare compară volumele de trafic generate de matricele O-D valorile reale de trafic 
rezultate din efectuarea investigațiilor de circulație, din anul 201731. 

Calibrarea modelului de trafic se realizează prin comparare intre traficul afectat și traficul recenzat 
în secţiune, excluzând valorile traficului intrazonal. 

Software-ul pentru planificare în transporturi utilizat, VISUM, oferă diverse metodologii de corecţie 
a matricelor pentru procedura de calibrare. Procedurile de corecţie a matricelor corectează relaţiile 
matriciale (adică deplasarea autovehiculelor între zona de origine și cea de destinaţie) în așa fel încât 
valorile de trafic înregistrate în diferite locații, în secțiune de drum indică diferenţe minime faţă de 
valorile de trafic bazate pe matricele O-D afectate printr-un model de trafic rețelei de drumuri. 
                                                           
31 Anul de Bază al Modelului este 2015, definit ca ultimul an pentru care există un set de date complet 
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Principalele dezavantaje ale acestor proceduri clasice de corectare este acela că exista mai mult de o 
singura soluție matriciala posibila care se potrivește valorilor înregistrate și aceste valori înregistrate sunt 
considerate ca “valori fixe” fără nici un dubiu. Procedurile moderne compensează aceste dezavantaje prin 
introducerea unor improbabilități în cadrul valorilor înregistrate. Se pune în aplicare așa numita teorie 
Fuzzy Set. Metodologia atribuie funcții specifice de probabilitate valorilor înregistrate. Aceasta metoda 
permite estimarea “celei mai probabile” matrice origine-destinație. S-a dovedit că aceasta metoda 
furnizează rezultate calitativ mai bune decât metodele clasice. În cadrul programului utilizat aceasta 
procedura este denumita “TFlowFuzzy”. 

Figură 49: Schemă a logică a procesului de calibrare utilizat 

 

 

 

 

 

 

 

 

În vederea validării modelului de trafic, literatura de specialitate recomandă următoarele:  

 compararea valorilor fluxurilor de trafic măsurate cu cele din cadrul modelului de trafic 
pentru ora de vârf. Se va folosi parametrul GEH, recomandat de “Manualul pentru 
Proiectarea Drumurilor și Podurilor” (DMRB, Volumul 12, Secțiunea 2 - Marea Britanie) 
precum și de “Ghidul statului Wisconsin (SUA) pentru modelele de macro/microsimulare”, 
GEH are următoarea formulă de calcul: 

2/)(

)( 2

CM

CM
GEH





 

unde M- reprezintă valorile din modelul de trafic, iar C- valorile măsurate. 

Se considera că pentru valori ale GEH mai mici decât 5 în mai mult de 85% din cazuri, modelul se 
validează. 

Graful-rețea 

Afectarea 
traficului 

Matrice OD 

Investigații de 
trafic 

TFlowFuzzy 
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Următorul tabel indică efectele calibrării matricelor, prin comparația celor doua seturi de valori: 
recenzate și modelate, anul de bază 2017. Rezultatele calibrării arată că valorile GEH pentru autoturisme 
și camioane se plasează în 100% din cazuri sub pragul de 5. 

Așadar, calibrarea modelului se validează din punctul de vedere al traficului recenzat. 

 

3.6. Prognoze 

Secțiunea descrie ipotezele considerate în cadrul definirii scenariului de creștere, precum și 
modalitatea în care creștere cererii are impact asupra mobilității urbane. 

Scenariul de prognoza 

În cadrul acestui capitol sunt prezentate estimările și structura modelului ce au fost utilizate pentru 
obținerea prognozelor pentru anii de perspectivă. Capitolul include, de asemenea, analize ale tendințelor 
apărute de-a lungul timpului în ceea ce privește efectuarea călătoriilor, prezentarea evoluției relației 
dintre creșterea volumului de trafic și dezvoltarea socio-economică, precum și sursele și metodele de 
formulare a prognozelor socio-economice. 

Tendințe de evoluție la nivel național 

Au fost analizate date disponibile la nivelul INS și CESTRIN pentru determinarea variațiilor observate 
de-a lungul timpului în ceea ce privește numărul călătoriilor efectuate prin intermediul diverselor moduri 
de transport. 

Între anii 1990 și 2010 s-a înregistrat o scădere a numărului de călătorii, cu toate că situația s-a 
schimbat la nivelul celor trei intervale distincte:  

Între 1990 și 2000 s-a înregistrat o scădere a numărului total de călătorii efectuate, indusă de un 
declin semnificativ de la nivelul numărului de călătorii efectuate prin intermediul transportului public, 
care nu depășește creșterea numărului de călătorii realizate prin mijloace de transport private.  

Între 2000-2005 s-a înregistrat o creștere moderată atât la nivelul călătoriilor prin mijloace de 
transport public, cât și la nivelul călătorii realizate prin mijloace de transport private. 

Între 2005-2010 s-a înregistrat o creștere generală semnificativă a numărului de călătorii efectuate, 
prin creșterea mai puternică mai mare a numărului călătoriilor realizate prin mijloace de transport private 
(5.0% pe an), față de călătoriile efectuate prin transport public (3.3% pe an). 

De asemenea, între anii 2008 și 2011 volumele de marfă transportată prin intermediul tuturor 
modurilor de transport a scăzut. Cel mai mare declin s-a înregistrat la nivelul transportului rutier, unde 
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tonajul mărfurilor transportate a scăzut cu 50%, în timp ce numărul de tone/km a scăzut cu 45%. 
Volumele de marfă transportate feroviar au scăzut cu 9%, fără modificări în parcursul vehicul/km. În ceea 
ce privește marfa transportată naval, aceasta înregistrează cea mai mică scădere, și anume de 3%. 
Scăderea înregistrată la nivelul transportului de mărfuri din anul 2008 este rezultatul crizei economice. 
Există, pe de altă parte, există semne de revenire indicate de creșterea ușoară a volumelor totale 
transportate între 2010 și 2011. 

În cadrul metodologiei aplicate, cererea viitoare de transport a fost calculată la nivel intern în cadrul 
Modelului de Transport pe baza matricelor calibrate în anul de referință 2017, sub forma unor matrice de 
cerere pentru anii viitori. Creșterea numărului de călătorii este influențată de modificările de la nivelul 
variabilelor socio-economice, precum PIB, gradul de motorizare a populației sau schimbările demografice 
ale populației. Pentru aceste variabile macro-economice au fost utilizate informațiile disponibile în cadrul 
Master Planului General de Transport al României. 

Pentru fundamentarea scenariilor de prognoză a traficului, MPGT furnizează scenarii de creștere 
pentru următorii parametrii socio-economici: 

PIB real și PIB ȋn prețuri curente 

Populația și populația activă ) 

Numărul de angajați (locuri de muncă); și 

Indicele de motorizare (autoturisme înmatriculate la 1.000 locuitori) 

 

 

 

 

Figură 50: Prognoza evoluției PIB real – rate anuale 

 

 

Sursa: MPGT 
 

Romania 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 - 2030 2030-2045

Scenariul pesimist 1.76 0.16 1.28 1.76 2.24 2.40 2.80 2.80 2.80

Scenariul mediu 2.20 0.20 1.60 2.20 2.80 3.00 3.50 3.50 3.50

Scenariul optimist 2.64 0.24 1.92 2.64 3.36 3.60 4.20 4.20 4.20
Sursa: AECOM

Valori obtinute prin extrapolare
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Figură 51: Prognoza evoluției PIB real pȃnă ȋn 2045 

 

Sursa: MPGT 
 

Figură 52: Prognoza populației pȃnă ȋn 2030 

 

Sursa: MPGT 
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Figură 53: Prognoza indicelui de motorizare (autoturisme/1000 locuitori) 

 

 

Sursa: MPGT 
 

Schimbările intervenite la nivelul cererilor de transport sunt, de obicei influențate de variații ale 
indicatorilor socio-economici ale numărului de călătorii efectuate. Aceste modificări apar și în rândul 
indicatorilor aferenți dimensiunii potențialelor grupuri de locuitori care călătoresc. Spre exemplu, 
schimbările de la nivelul populației active afectează numărul de călătorii de tip navetă, iar schimbările 
gradului de activitate economică, indicată de valoarea PIB, afectează numărul de deplasări efectuate în 
scopul transportului de mărfuri. Indicatorii aferenți nivelului de prosperitate ridicată a călătorilor, precum 
PIB/cap de locuitor, influențează în mod pozitiv rata călătoriilor efectuate, majorând și nivelul gradului de 
motorizare a populației deoarece populația dispune de un venit mai mare. 
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Definirea scenariului de creștere 

Pentru elaborarea modelului de trafic de prognoză este necesară construirea unor matrice de 
prognoză la diverse orizonturi de timp pornindu-se de la matricele O/D calibrate pentru anul de bază 
(2017). 

Potențialele zonelor (totalul plecărilor din și sosirilor ȋn acea zonă) din matricele de prognoză (la 
nivelul anilor 2017, 2020 și 2030) au fost generate pe baza parametrilor socio-economici de perspectivă în 
mod distinct pentru autoturisme și autobuze și pentru vehiculele de transport marfă. 

 Pentru potențialele matricelor de autoturisme s-au avut ȋn vedere: 
 prognoza indicelui de motorizare (autoturisme/1000 locuitori) la nivel național; 
 prognoza numărului de autoturisme înmatriculate la nivelul orașului; 
 prognoza PIB real la nivel național și regional; și 
 prognoza parcursului mediu pentru autoturisme. 
 Pentru potențialele matricelor de vehicule comerciale s-au avut ȋn vedere: 
 prognoza parcului național de vehicule comerciale; 
 prognoza PIB real; și 
 prognoza parcursului mediu pentru vehiculele comerciale. 

Tabel 4: Scenariul de creștere în cadrul Modelului de Prognoză (an de bază 2017) 

Anul de 
perspectivă 

Autoturisme și 
autobuze 

Vehicule de 
transport marfă 

2017 1.00 1.00 
2020 1.28 1.25 
2030 1.80 1.70 

Sursa: Analiza Consultantului privind datele existente 
 

Procedura de afectare pe itinerarii 

Procedura de afectare pe itinerarii denumită “Equilibrium-Lohse” a fost dezvoltată de Dieter Lohse 
şi este descrisă în Schnabel şi Lohse (1997). Această procedură modelează procesul învăţării al 
utilizatorilor care solicită o reţea rutieră. Bazat pe afectarea “totul sau nimic”, conducătorii de 
autovehicule apelează la experienţele anterioare în alegerea de noi rute. 

Pentru a realiza aceasta, fluxul total de trafic este afectat celor mai scurte rute găsite la fiecare pas 
al iteraţiei. În primul pas al iteraţiei, sunt luate în seamă numai impedanţele din reţeaua liberă. 
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Calcularea impedanţei în fiecare din paşii următori ai iteraţiei se face cu ajutorul impedanţelor medii 
calculate până în prezent şi cu impedanţele care rezulta din volumul curent, exemplu: impedanţa la 
fiecare pas n al iteraţiei se bazează pe impedanţa calculată la pasul n-1.  

Atribuirea matricei OD reţelei corespunde numărului de câte ori ruta a fost găsită (“ţinută minte” de 
VISUM). 

Procedura se termină când timpii estimaţi care stau la baza alegerii rutei şi timpii efectivi de 
parcurgere a acestor rute coincid până la un anume grad; există o probabilitate ridicată ca această stare 

stabilă a reţelei de trafic să corespundă 
comportamentului utilizatorilor de alegere 
a rutelor. 

Pentru a estima timpul de 
parcurgere pentru fiecare legătură din 
următorul pas, n+1, al iteraţiei, timpul 
estimat de deplasare pentru n este 
adăugat diferenţei dintre timpul curent 
calculat pentru parcurgerea lui n şi timpul 
estimat pentru parcurgerea lui n. Această 
diferenţă este multiplicată apoi cu o 
valoarea Δ(0,15...0,5), unde Δ reprezintă 
un factor de învăţare. 

Procedura se termină în momentul 
în care este îndeplinită condiţia ca timpii 
de parcurs estimaţi pentru paşii iteraţiei n 
şi n-1 şi timpul calculat de parcurgere la 
pasul n, corespund suficient de mult unii 
cu alţii. 

Schema logică a procesului de 
afectare (distribuire) pe rețea a entităților 
de trafic este redată în figura alăturată. 

Figură 54: Schema logică a metodei “Echilibru-Lohse” de afectare pe itinerarii 
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Indicatori macro-economici la nivel național 

Produsul Intern Brut 

Cererea de transport, la nivel național și local, este strâns legata de evoluția produsului intern brut 
(PIB). Cea mai mare creștere economicaă la nivel național a fost înregistrata în 2004 (al 5-lea an de 
creștere economică neîntreruptă). Tot în anul 2004 Romania a închis toate capitolele de negociere cu UE 
semnând apoi, în Aprilie 2005, Tratatul de Aderare în Luxembourg cu data de aderare setata pe 1 Ianuarie 
2007. Creșterea din 2005 a fost temperata de restricțiile impuse de BNR asupra unui factor important în 
creșterea PIB în ultimii ani, creditul de consum. Trendul ascendent s-a menținut încă doi ani după 
includerea României în Uniunea Europeana. Astfel că, în anul 2009, contextul economic național și 
International au afectat în mod negativ trendul crescător al produsului intern brut. Anul 2009 a fost un an 
de contracție economica, PIB înregistrând o diminuare de 7.1% comparativ cu anul anterior, 2008 (+7.3%). 

Începând cu anul 2011 economia României a crescut constant; prognoza pentru anul 2016 incluzând 
o creștere în termeni reali de 4,2% fata de anul precedent. 

Tabel 5: Evoluția Produsului Intern Brut (creștere reala) 

 

Sursa: Comisia Nationala de Prognoza – Proiectia principalilor indicatori macroeconomici 2015 - 2019 – prognoza de iarna 2016 

Strategia viitoare de dezvoltare industriala va trebui sa se bazeze pe creșterea exporturilor. 
Prioritatea va fi dezvoltarea acelor sub-sectoare și întreprinderi care au abilitatea de a fi competitive pe 
piețele internaționale sau cele autohtone. 

 

In cazul celor mai multe întreprinderi, competivitatea este determinata în principal de costurile de 
producție, din care costurile cu capitalul constituie o proporție importanta. Costurile cu forța de munca 
sunt încă scăzute din cauza nivelului scăzut al salariilor, chiar daca nivelul de angajare excesiv și 
productivitatea scăzută a muncii tinde sa reducă acest avantaj al costului cu forța de munca. Cu revenirea 
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producției, nivelul excesiv de angajare va fi progresiv absorbit și productivitatea muncii și a capitalului vor 
creste deoarece costurile unitare cu capitalul descresc cu creșterea nivelului de utilizare a capacității. 

Încă din anii 1990, au fost făcute mai multe reforme economice (impulsionate de aderarea 
României la UE) incluzând lichidarea a marilor industrii consumatoare de energie și reforme majore în 
sectorul agricol și cel financiar. Din 2005 un număr important din marile companii de stat s-au privatizat, 
incluzând aici și majoritatea băncilor, cele mai mari companii de petrol, distribuitorii de energie și 
companiile de telecomunicații. Statul a continuat sa privatizeze companiile rămase în proprietatea lui. În 
comparație cu vecinii săi, Romania are un număr mare de întreprinderi mici și mijlocii. 

 

În ultima perioada (2006-2015), restructurarea economiei romanești și a sectorului transporturi a 
jucat un rol semnificativ, ducând la creșterea modului de transport rutier fata de cel feroviar. Se considera 
totuși că perioada de tranziție, atât privind situația economica generala, cat și sectorul transporturi este 
terminata și Romania este recunoscută acum ca având o economie de piață funcțională (una dintre 
condițiile apriori pentru aderarea la UE). 

 

Totuși, trebuie amintit ca, daca creșterea cererii se bazează pe PIB, exista o elasticitate diferita a 
fiecărui mod de transport. Aceste rate ale elasticității sunt probabil similare cu cele înregistrate în UE în 
ultimii 30 de ani. În plus, trebuie menționat faptul că Romania are o economie relativ mica, cu o creștere 
importantă a comerțului internațional. 

 

In ceea ce priveste scenariul de prognoza pe termen lung, este de asteptat ca economia Romania sa 
creasca cu rate anuale de 3-3,5%, conform scenariului de prognoza considerat in cadrul Master Planului 
General de Transport al Romaniei32. 

 

Transporturile 

Conform Institutului Național de Statistică, drumurile au fost folosite pentru aproape 75% dintre 
kilometri parcurși pentru transportul de persoane și pentru aproximativ 50% dintre kilometrii parcurși 
pentru transportul de bunuri având ca punct de referință numărul total de kilometri parcurși în România 
(date din 2013). În ambele cazuri acesta este modul de transport folosit cel mai mult, așa cum este ilustrat 
și în figura urmatoare. 

 

 

                                                           
32 http://mt.ro/web14/strategia-in-transporturi/master-plan-general-transport/documente-master-plan 
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Figură 55: Proporție kilometri parcurși pe fiecare mod de transport (2010) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică (INSSE, date 2014) 

Note: Proporții bazate pe kilometrii parcurși pentru transportul de persoane și pentru transportul de tone de 
bunuri pe fiecare mod de transport. Transportul rutier de pasageri include vehiculele licențiate să transporte cel 
puțin 8 pasageri (datele referitoare la autoturismele private nu sunt incluse). 
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Tabelul următor prezintă evoluția principalilor macro-indicatori pentru sistemul de transport din 
România. 
 

Tabel 6: Date statistice privind evoluția transporturilor 

 
U.M. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Transportul feroviar 
Locomotive număr 1907 1845 1834 1823 1796 1795 1779 
Vagoane pentru trenuri de marfă mii vagoane 47 46 43 43 44 40 35 
Vagoane pentru trenuri de pasageri număr 5105 5137 4904 4483 4232 4025 4001 
Mărfuri transportate mil. tone 67 51 53 61 56 50 51 
Parcursul mărfurilor mld. tone-km 15 11 12 15 13 13 12 
Transportul de pasageri mil. pasageri 78 70 64 61 58 57 65 
Parcursul pasagerilor mil. pasageri-km 6958 6128 5437 5073 4571 4411 4976 
Transportul pe căi navigabile interioare 
Nave fără propulsie  număr 1221 1232 1208 1097 1131 1152 1137 
Nave pentru transportul pasagerilor număr 75 65 67 127 94 55 62 
Mărfuri transportate mil. tone 30 25 32 29 28 27 28 
Parcursul mărfurilor mld. tone-km 9 12 14 11 13 12 12 
Parcursul pasagerilor mil. pasageri-km 21 20 15 18 17 17 14 
Transportul prin conducte petroliere magistrale 
Mărfuri transportate mil. tone 12 9 7 6 6 6 6 
Parcursul mărfurilor mld. tone-km 2 1 1 1 1 1 1 
Transportul maritim 
Nave pentru transportul mărfurilor număr 27 24 26 23 20 22 26 
Mărfuri transportate mil. tone 50 36 38 39 39 44 44 
Transportul aerian 
Aeronave civile înmatriculate    

    
   

- pentru transportul pasagerilor număr 71 84 89 83 84 67 68 
- pentru transportul mărfurilor număr - - - - - - - 
Mărfuri transportate mii tone 27 25 26 27 29 32 32 
Transportul de pasageri mil. pasageri 9 9 10 11 11 11 12 
Transportul rutier 
Mărfuri transportate mil. tone 365 293 175 184 188 191 191 
Parcursul mărfurilor mld. tone-km 56 34 26 26 30 34 35 
Transportul de pasageri* mil. pasageri 297 262 245 243 262 274 282 
Parcursul pasagerilor mil. pasageri-km 20194 17108 15812 15529 16901 17082 18339 
Sursa: Institutul Național de Statistică (INSSE): România în cifre 2015 
*pasageri în vehicule licențiate, cu cel puțin 8+1 locuri (autoturismele personale nu sunt incluse) 
 

Sistemul de transport din România este dominat de modul rutier, atât pentru transportul de 
pasageri cât și pentru cel de marfă. Documente strategice recente (cum ar fi Master Planul Național de 
Transport al României) prevăd măsuri privind dezvoltarea echilibrată a modurilor de transport, cu 
promovarea prioritară a modurilor sustenabile (feroviar și naval), în concordanță cu obiectivele strategice 
și politicile de transport la nivelul Uniunii Europene. 
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Evoluția traficului rutier pe drumurile publice din România 

Evoluţia traficului în perioada 1985-2010 pentru care este cunoscut traficul pe ansamblul rețelei de 
drumuri publice, este caracterizată pe etape astfel: 

o Anul 1990 a cunoscut o creştere a traficului, astfel încât faţă de anul 1985, traficul a crescut în medie cu 
23% pe drumurile naţionale, cu 8% pe drumurile judeţene şi cu 3% pe drumurile comunale; 

o Perioada 2000-2005 în care apare o creştere moderată a traficului la drumurile naţionale și la 
drumurile comunale; și 

o Perioada 2005-2010 cu o creștere importantă a traficului pe drumurile naționale. 
o  

În ceea ce priveşte traficul de vehicule grele în perioada 1985-2010 se constată o scădere a traficului 
pe toate categoriile de drumuri, pana în anul 2000 după care apare o creștere a traficului pana în anul 
2010 la drumurile naționale și o scădere la drumurile județene și comunale. 

 

Scăderea traficului de vehicule grele în perioada 1990-2000 poate fi explicată prin reducerea 
transportului interurban de mărfuri datorită declinului producţiei din această perioadă, precum și a 
reducerii transportului suburban și interurban de călători cu mijloace de transport în comun (autobuze). 

 

După anul 2000 se constată un trend ascendent al traficului de vehicule grele, pe reţeaua de 
drumuri naţionale pe care în perioada 2000-2010 traficul a crescut cu 47%. (Tabelul 3.10). 
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Tabel 7: Evoluția traficului mediu zilnic anual pentru rețeaua de drumuri publice, pentru perioada 1985-201033 

 

Tabel 8: Evoluția traficului mediu zilnic anual pentru rețeaua de drumuri naționale, pentru perioada 1985-2010 

 

                                                           
33 In anul 2015 CESTRIN coordoneaza desfasurarea Recensamantului National de Circulatie. Datele consolidate vor fi disponibile 
in cursul anului 2016. 

1985 1990 1995 2000 2005 2010
Drumuri naționale 2,614 3,221 3,857 3,776 4,150 5,441
Drumuri județene 991 1,069 1,175 1,008 963 1,030
Drumuri comunale 640 656 685 621 642 626
Notă: Pentru perioada 1985-2010, nu s-au considerat în mod distinct remorcile

Categorii de drum
Trafic mediu zilnic, vehicule/24 ore, pentru anul
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1985 1990 1995 2000 2005 2010
Drumuri naționale europene 3,470 4,548 5,925 5,464 6,588 8,416
Drumuri naționale principale 2,668 3,716 3,981 3,861 3,933 5,228
Drumuri naționale secundare 1,953 1,667 2,012 1,781 1,694 2,155
Drumuri naționale pe ansamblu 2,614 3,221 3,857 3,776 4,150 5,441
Notă: Pentru perioada 1985-2010, nu s-au considerat în mod distinct remorcile
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Tabel 9: Evoluția traficului mediu zilnic anual de vehicule grele pentru rețeaua de drumuri publice, pentru perioada 1985-2010 

 

Sursa: CESTRIN 
 

In concluzie, traficul rutier în România pe ansamblul rețelei de drumuri naționale și autostrăzi a 
crescut de la o valoare MZA de 3077, în 1990 la 5441 în 2010 . Imediat după 1990, când au fost anulate 
restricțiile referitoare la utilizarea drumurilor pentru transportul de mărfuri pe distanțe mai mari de 50 
km și combustibilul și autoturismele au devenit mai accesibile, s-a produs o creștere rapidă a traficului. 

 

Între 1995 și 2000 s-a înregistrat o stagnare a traficului rutier mediu. Această stagnare s-a înregistrat 
datorită creșterii motorizării, în ciuda scăderii PIB-ului. În perioada următoare, din 2000 până în 2005 s-a 
produs însă o creștere importantă, bazată pe creșterea mare a PIB.  

 

Traficul rutier de pe drumurile naționale și autostrăzi a înregistrat o creștere medie de 1.89% pe an 
între 1990 și 2000, și de 3.91% pe an din 2000 până în 2010. Conform datelor primite de la CESTRIN se 
estimează că traficul rutier va crește cu o rată similară, ajungând la o medie pe rețea de 8030 vehicule 
fizice (MZA) în 2020. 

 

În figura urmatoare se prezintă evoluția traficului mediu pe rețeaua de drumuri publice în perioada 
1990 – 2035, conform datelor furnizate de CESTRIN. 

 

1985 1990 1995 2000 2005 2010
Drumuri naționale 827 850 799 698 917 1,025
Drumuri județene 307 299 266 152 157 136
Drumuri comunale 192 182 145 88 93 82
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Figură 56: Evoluția traficului mediu pe rețeaua de drumuri publice în perioada 1990-2035, conform estimării CESTRIN 

 

Siguranță 

România se confruntă cu o problemă semnificativă în ceea ce privește numărul de accidente rutiere, 
prin comparație cu alte țări din cadrul Uniunii Europene (UE). Comisia Europeană utilizează trei indicatori 
distincți pentru măsurarea gradului de siguranță rutieră, după cu urmează:  

o Număr decese la un milion de locuitori; 
o Număr decese la 10 miliarde de pasageri-kilometri; și  
o Număr decese la un milion de autoturisme. 
o  

În această ordine, clasamentul și poziția României sunt următoarele:  

o Pe locul 24 din 28 – 94 față de media UE de 60;  
o Pe locul 28 din 28 – 259 față de media UE de 61; și 
o Pe locul 28 din 28 – 466 față de media UE de 126. 
o  

Conform acestor date se poate concluziona că România are cea mai mare rată a accidentelor 
mortale din Europa. În perioada 2007-2015 s-a înregistrat un număr de 13.500 decese doar pe rețeaua de 
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drumuri naționale. Aceasta echivalează cu un număr mediu de 1.400 decese pe an, urmare a accidentelor 
înregistrate pe rețeaua de drumuri naționale, ceea ce deține o pondere de 20% din rețeaua națională. 

 

Tabelul următor prezintă o defalcare a accidentelor din cadrul bazei de date, în funcție de tipul de 
drum pe care acestea au loc. Această defalcare are rolul de a evidenția contribuția accidentelor ce au loc 
pe rețeaua națională la totalul general. 
Tabel 10: Statistica accidentelor rutiere la nivel național 

 

Categorie drum 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Media 2007-

2015 
Autostrada 120 139 101 115 107 131 136 129 175 128 0.48% 

National 7,092 8,628 8,195 7,483 7,119 7,192 6,686 6,746 7,630 7,419 27.61% 

Judetean 3,262 4,318 4,295 3,841 3,924 3,929 3,440 3,553 4,035 3,844 14.31% 

Altele 14,188 16,776 16,021 14,557 15,498 15,676 14,565 14,927 17,104 15,479 57.61% 

Total 24,662 29,861 28,612 25,996 26,648 26,928 24,827 25,355 28,944 26,870 - 
Sursa: Analiza Consultantului asupra Bazei de date a accidentelor rutiere 
 

Aproximativ 30% din totalul accidentelor corespund rețelei de autostrăzi și drumuri naționale, în 
contextul în care aceste categorii de drumuri dețin mai puțin de 20% din ansamblul rețelei rutiere 
naționale Impactul economic al acestor accidente este estimat la 1,2 miliarde de euro pe an.  

 

Drumurile cu o singură bandă pe sens sunt recunoscute ca fiind cele mai periculoase după cum 
rezultă din studiile recente efectuate de EuroRAP, unde se concluzionează că în Europa riscul de incidență 
a accidentelor pentru un drum cu o singură bandă pe sens este de patru ori mai mare decât pentru 
autostrăzi. De asemenea, acest lucru reiese și din statisticile locale, care reflectă un risc semnificativ mai 
mare pentru drumurile cu o singură bandă pe sens: în cazul drumurilor naționale există un risc de peste 
șase ori mai mare decât pentru autostrăzi și de peste trei ori mai mare în cazul în care se iau în calcul doar 
drumurile naționale din zonele interurbane. În prezent, un procent de aproximativ 90% din rețeaua 
națională este reprezentat de drumurile cu o singură bandă, ceea ce fără îndoială contribuie la statisticile 
defavorabile precum și la costuri economice semnificative asociate accidentelor rutiere. 
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Gradul de motorizare 

Tabel 11: Evoluția parcului național de vehicule în perioada 2007-2016 

 

In anul 2007, parcul de vehicule scade datorita radierii din oficiu a vehiculelor înscrise în circulație 
conform legii 432/2006. 
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În anul 2009, numărul de vehicule înmatriculate furnizau o rata de motorizare de aproximativ 200 
autoturisme (inclusiv taxi) la 1.000 de locuitori, ceea ce înseamnă o creștere de 1.51 ori fata de anul 2001 
când se înregistrau 132 autoturisme (inclusiv taxi) la 1.000 de locuitori. Aceste valori sunt relativ mici prin 
comparație cu valorile înregistrate în tarile Europei occidentale. 

Se poate observa din diagrama următoare ca rata de motorizare34 la nivel național urmează trendul 
ascendent specific mediei UE27 însă mai are de recuperat până la atingerea acesteia. 

 

Recensământul Populației și Locuințelor, efectuat în 2011 a adus schimbări vizibile în ceea ce 
privește numărul de locuitori ai țării noastre, astfel că de la recensământul din anul 2002 (21.680.974) 
populația a scăzut la 20.121.641 locuitori. Vechea valoare fiind ajustata de Institutul Național de Statistică 
și folosită la calcularea gradului de motorizare pentru anii anteriori. 

 

Prin urmare, luând în calcul parcul național de vehicule în anul 2016 (valoare publicată de DRPCIV) și 
populația totală recenzată în anul 2011 (valoare publicată de INS considerată constantă) se poate 
determina rata de motorizare la nivelul anului 2016: 

o 313 autoturisme / 1.000 locuitori  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Rata de motorizare se definește ca fiind numărul de autovehicule de pasageri raportat la 1.000 de locuitori. Un autovehicul 
de pasageri este un vehicul rutier, altul decât motocicleta, conceput special pentru transportul persoanelor, cel mult 9 
persoane (inclusiv șoferul); termenul de “autovehicul pentru pasageri” acoperă microcar-urile (nu necesita permis de 
conducere), taxiuri și autovehicule închiriate, cu condiția ca acestea sa aibă mai puțin de 10 locuri; aceasta categorie poate 
include și vehiculele utilitare gen pick-up. 
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Figură 57: Evoluția gradului de motorizare în România fata de media europeană (EU27) - turisme / 1.000 locuitori 

 
Sursa: EUROSTAT1991-2012 
 

Deținerea de autoturisme era mult mai scăzută decât media pentru UE 27, de 200 autoturisme la 
1.000 de persoane. Aceasta poate fi comparată cu media de 473 din UE 27, astfel că se estimează o 
creștere a numărului de autoturisme în următorii ani. 

 

În ultimii ani, dezvoltarea schemelor financiare (leasing și împrumuturi bancare) a dus la creșterea 
spectaculoasa a achiziționării de noi autoturisme. Se așteaptă ca deținerea de autoturisme să continue să 
crească pe termen mediu cu rate susținute. 

 

Pot fi identificate doua cauze principale ale acestei creșteri: prima este creșterea PIB-ului și a doua 
este efectul de “ajungere din urma”, ceea ce va conduce la rate mai ridicate de creștere, ținând seama că 
rata generală de deținere de autovehicule este încă scăzută. Un astfel de efect poate fi observat în 
numeroase țări: între 1990 și 2002 deținerea de autoturisme a crescut cu 109% în Polonia, cu 58% în 
Bulgaria, cu 51% în Cehia față de 29% în UE15. Aceasta tendință poate fi influențată pe termen scurt de o 
serie de aspecte precum oportunități mai bune de locuri de muncă în străinătate, acces la credite în 
anticiparea unor venituri mai mari, cerere sporită de libertate personală de transport și decizii fiscale ale 
guvernului. 

 

Parcul de autocamioane din România cuprinde, în majoritate, vehicule vechi de dimensiuni reduse, 
iar parcul de vehicule este de asemenea mult mai mic decât media pentru UE 27. În raport cu populația, 
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existau 20 de camioane la 1.000 de persoane în România în anul 2002. Această valoare nu este 
comparabilă cu cea de 63 din UE 25. La aceasta categorie de vehicule se vor înregistra în viitor rate de 
creștere semnificative pentru ajunge a ajunge din urmă media europeană. 

 

Analizând aceste date se pot observa două aspecte: 

o în țările industrializate, dezvoltate, gradul de motorizare tinde să se stabilizeze la valori cuprinse între 500 – 
600 turisme/1.000 locuitori; 

o multe din țările deja integrate, cu o dezvoltare economica superioară României, au atins deja un grad de 
motorizare de cca. 350 – 400 turisme/1.000 locuitori. 
 

În prezent, în tara noastră, regăsim un nivel mediu de cca. 297 turisme/1.000 locuitori, dar se ating 
niveluri ale gradului de motorizare de peste 300 turisme/1.000 locuitori în zonele urbane dezvoltate, iar 
tendința este una de creștere. Rata medie de creștere a parcului auto național pe anii 2007-2015 a fost de 
5% pe an.  

 

Tabel 12: Evoluția gradului de motorizare în România față de media europeană (EU27) și statele vecine (vehicule / 1.000 locuitori) 

 

Gradul de motorizare înregistrat la nivelul județului Tulcea 

Conform Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) au fost 
extrase urmatoarele date referitoare la situatia parcului de vehicule inmatriculate in judetul Tulcea. 

 

In termeni relativi, parcul auto al judetului Tulcea, cunoaste o crestere importanta de 11% in anul 
2008 fata de anul anterior, 2007. In 2009 efectele crizei economice incep sa se faca simtite astfel ca 
variatia parcului auto creste doar cu 6%. Rata medie de crestere a parcului auto, pe perioada 2007 – 2016, 
a fost de 7.1% pe an. O valoare relativ ridicata, comparata cu restul judetelor invecinate. 

 

In valori absolute (luand in consideratie si vehiculele radiate din circulatie ca urmare a programului 
“Rabla”) un numar de 25.598 vehicule erau inregistate in plus, fata de anul 2007, in anul 2016. 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EU (27 state) 334 348 360 368 375 384 388 401 412 423 437 444 446 448 450 455 476 484 492 501 509 517
Bulgaria 158 166 178 188 197 205 209 220 233 245 264 277 296 314 329 233 277 317 337 353 368 385
Ungaria 194 199 202 211 218 220 224 216 221 232 244 259 274 280 287 319 325 305 301 299 299 301
Romania 63 70 79 89 97 106 116 125 133 139 148 137 142 151 156 152 172 197 209 214 216 224

Sursa datelor: EUROSTAT
estimare EUROSTAT extrapolare Proiectant interpolare Proiectant
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Tabel 13: Parcul județean de vehicule înregistrat în perioada 2007-2016 

 

Numărul total de vehicule, înregistrat la 31.12.2016, reprezenta aproximativ 1% din totalul 
vehiculelor înregistrate la nivelul țării. Rata de motorizare a județului Tulcea, arată un indice de 
motorizare de 258 vehicule / 1.000 locuitori, plasând județul peste media națională de 297 vehicule / 
1.000 locuitori. 
Figură 58: Comparație între rata națională de creștere a parcului auto și cea a județului Tulcea 

 

CATEGORIE NATIONALA - TL (anul) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

   AUTOBUZ 161 163 157 166 178 191 196 195 195 203

   AUTOMOBIL MIXT 926 964 966 968 961 956 938 927 908 893

   AUTOPROPULSATA LUCRARI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

   AUTOREMORCHER 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2

   AUTORULOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   AUTOSPECIALA 141 142 141 126 123 124 122 122 116 111

   AUTOSPECIALIZATA 910 834 815 776 757 748 734 727 716 690

   AUTOTRACTOR 131 133 142 149 156 168 171 171 165 161

   AUTOTURISM 25,521 28,632 30,498 31,643 33,098 36,722 40,407 42,386 44,464 47,188

   AUTOUTILITARA 2,855 3,220 3,477 3,805 4,206 4,862 5,412 5,944 6,350 6,821

   AUTOVEHICUL ATIPIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   AUTOVEHICUL SPECIAL 34 64 70 85 107 131 157 182 207 229

   MICROBUZ 116 166 175 187 190 205 206 225 250 255

   MOPED 18 17 16 16 15 15 16 16 16 16

   MOTOCAR 2 2 2 2 2 2 3 3 0 0

   MOTOCICLETA 246 246 246 247 244 243 243 247 243 246

   MOTOCICLU 138 225 266 308 349 401 490 543 599 625

   MOTOCVADRICICLU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

   MOTORETA 48 42 43 43 43 43 43 42 41 41

   MOTOTRICICLU 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
   REMORCA 1,039 1,096 1,121 1,187 1,282 1,389 1,507 1,650 1,818 1,976

   REMORCA AGRICOLA SAU FORESTIERA 0 3 5 8 12 20 22

   REMORCA LENTA 3 3 3 4 4 10 10 9 9 9

   REMORCA SPECIALA 41 77 106 128 154 182 204 240 281 325

   SCUTER 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11

   SEMIREMORCA 210 255 281 320 366 416 493 575 644 729

   SEMIREMORCA SPECIALA 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0

   TRACTOR 73 73 71 72 78 81 90 104 115 115

   TRACTOR RUTIER 373 356 330 320 309 303 301 295 291 289

   VEHICUL INCOMPLET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total vehicule pasageri 29,304 32,818 34,943 36,418 38,267 42,542 46,760 49,260 51,722 54,902

Total vehicule 33,008 36,731 38,945 40,571 42,644 47,215 51,769 54,633 57,465 60,961
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Se poate observa ca evolutia parcului auto al judetului Tulcea, se incadreaza, fara exceptii, incepand 
cu 2009 peste evolutia nationala a parcului de vehicule, insa numai pana in anul 2014. Tendinta de 
crestere din acest an fiind de suprapunere peste tendinta nationala. 
Figură 59: Evoluția parcului județean de vehicule în perioada 2007-2015 

 

Rata medie de evoluție a parcului auto la nivelul județului Tulcea, a fost in ultimii 9 ani, de circa 
7,1% / an. 

Gradul de motorizare înregistrat la nivelul orașului Sulina 

Gradul de motorizare calculat, este însă unul scăzut, de 118 autovehicule pasageri / 1.000 locuitori, 
valoare sub media înregistrată în județ sau cea la nivelul țării. 

 

Contextul socio-economic a determinat o deținere slabă în proprietate a unui autoturism. Astfel că 
mersul pe jos, deține majoritatea deplasărilor efectuate la nivelul orașului Sulina (45%), iar deplasările cu 
autoturismele personale fiind de aproximativ 7% conform răspunsurilor obținute în cadrul Chestionarului 
Planului de Mobilitate Urbană. 
Tabel 14: Parcul local de autoturisme 

Tip vehicul 
Persoane 

fizice 
Persoane 
juridice 

Total autoturisme 
pasageri 

Indice motorizare [veh/1.000 
locuitori] 

Autoturisme cu capacitate cilindrica 
cuprinsa intre 0 si 3.000 cmc 

362 56 418   

   418 118 
Sursa: Prelucrare Consultant 
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Gradul de deținere în proprietate a autoturismelor în orașul Sulina (118) este inferioară orașelor 
selectate. 
Figură 60: Comparație între gradele de motorizare ale diferitelor municipii din România 

 

Sursa: Baza de date a Consultantului 
 

Deși gradul de motorizare este foarte scăzut, datorită dimensiunii reduse a localității și izolarea 
acesteia față de restul rețelei naționale de transport rutier, există la nivelul orașului un număr important 
de mijloace de transport de transport pe apă. 
Tabel 15: Parcul local de mijloace de transport pe apă 

Mijloace de transport pe apă 
Persoane 

fizice 
Persoane 
juridice 

Număr 536 100 

 

În tările UE-15 gradul mediu de motorizare este de 550 autovehicule la 1.000 vehicule. Este de 
așteptat ca acesta să crească în următorii ani până la nivelul de saturație de 600-650 vehicule 
înmatriculate la 1.000 locuitori. 
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Figură 61: Prognoza gradului de motorizare pentru tările UE-15 

 
Sursă: Trends in vehicle and fuel technologies - Scenarios for future trends  
 

3.7. Testarea modelului de transport în cadrul unui studiu de caz 

Secțiunea de față include analiza impacturilor și efectelor unei intervenții, cu scopul validării 
modelului de transport. 

 

Modelul de transport este principalul instrument de analiza a interventiilor identificate. 

 

Interventiile au fost modelate iar modelul a fost rulat la nivelul anilor de perspectiva 2020 si 2030. 

 

Pentru fiecare an de perspectiva considerat, urmare a rulării Modelului de Transport se obțin 
următorii indicatori de rezultat: 

o Parcursul vehiculelor: total vehicule-km; 
o Durata totală a deplasărilor: total vehicule-km 
o Viteza medie de circulație 
o Cantitatea de emisii poluante. 
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Acești indicatori vor constitui date de intrare în analiza cost-beneficiu, ce va fi elaborată cu scopul 
evaluării eficienței economice a investiției. 

 

 
4. EVALUAREA IMPACTULUI ACTUAL AL MOBILITĂȚII  
4.1. Eficiența economică  

Capitolul de față va evalua eficienta economică a sistemului urban de transport din Sulina în cazul 
situației existente, asimilată cu Scenariul Do-Minimum. 

Scenariul „Do Minimum” reprezintă evoluția situației existente în cazul Business-As-Usual, cu un 
minim de intervenții, în care se vor lua în considerare proiectele aflate în derulare/implementare sau cele 
pentru care este asigurată finantarea. Componenta economica va lua în considerare varianta cea mai 
probabila / realista de evoluție socio-economica a fiecărei zone considerate în cadrul modelului de 
transport. 

Cu ajutorul modelului de transport se pot realiza analize de tipul: 

o Evaluarea fluenței circulației, care include analiza congestiei și a întârzierilor 
o Nivelul de serviciu, care evaluează rezervele de capacitate existente la nivelul rețelei de transport și 

reflectă relația între cererea și oferta de transport 

Pe baza rezultatelor analizelor, se analizeaza performanta economică a ofertei de transport, pentru 
zona urbană Sulina, sub forma urmatorilor indicatori: 

o Parcursul total al vehiculelor; 
o Timpul de calatorie al pasagerilor; 
o Viteza medie de parcurs; 
o Numărul de calatorii generate în ora de vârf PM; 
o Parcursul mediu al vehiculelor; 
o Durata medie de calatorie; 
o Cantitatea de gaze cu efect de sera CO2.; si 
o Cantitatea de emisii poluante. 

În anul de baza 2017, pentru modelul orei de varf PM, mobilitatea urbană în Sulina se caracterizeaza 
prin urmatorii indicatorii privind performanta sistemului de transport: 

o Parcursul total al vehiculelor este de 0,5 milioane vehicule-km, iar timpul mediu al pasagerilor aferent 
tuturor deplasărilor efectuate în anul 2017 pe rețeaua modelată este de 0,1 milioane vehicule-ore; 

o Viteza medie de parcurs variază între 34,5 km/h pentru autoturisme pentru întreaga rețea a modelului 
și de 29,1 km/h pentru rețeaua stradală; 

o Numărul de calatorii interne generate în ora de vârf este de aproximativ 124 pentru autoturisme; 
o Parcursul mediu pentru autoturisme este de 1,7 km; 
o Durata medie a unei calatorii efectuate cu autoturismul este de 4,5 minute, în ora de vârf PM (doar 

pentru deplasările efectuate în înteriorul rețelei stradale Sulina). 
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4.2. Impactul asupra mediului 

Transportul rutier reprezintă un sector cu implicații semnificative asupra calității aerului. 
Dezvoltarea societății s-a realizat în cea mai mare măsură pe baza înteracțiunii dintre oameni, a 
comunicărilor înterumane și pe baza transportului (de mărfuri și de persoane). Prin comunicare oamenii 
și-au împărtășit descoperirile, ceea ce a ajutat la dezvoltarea și modernizarea civilizației. Oamenii trebuie 
să se deplaseze pe ruta acasă-serviciu și înapoi (criteriul Origine – Destinație).  

Un plan sustenabil de mobilitate urbană este un concept care contribuie la atingerea țîntelor 
europene de schimbare climatică și eficienta energetică stabilie de liderii UE. A fost promovat extensiv de 
Comisia Europeană, spre exemplu prin Planul de acțiune pentru mobilitate urbană (2009) și Cartea albă a 
transporturilor (2011) că un nou concept de planificare capabil să se adreseze provocărilor și schimbărilor 
legate de transport din zonele urbane într-un mod mai sustenabil și întegrativ. Este de așteptat că 
planurile sustenabile de mobilitate urbană să rămană pe agenda politică a Comisiei Europene și a statelor 
membre.  

Spre deosebire de abordările tradiționale de planificare a transporturilor, noul concept pune un 
accent deosebit pe implicarea cetățenilor și a tuturor părților, pe coordonarea politicilor între sectoare 
(transport, utilizarea terenurilor, mediu, dezvoltare economică, politici sociale, sănătate, siguranta etc.), 
între diferitele niveluri de autoritate și între autoritățile învecinate. Planurile sustenabile de mobilitate 
urbană necesită o viziune pe termen lung și sustenabilă pentru o zonă urbană și care să țină cont de 
costurile și beneficiile societale mai extinse, cu scopul de a “internaliza costurile” și a sublinia importanta 
evaluării.  

Recunoscând rolul important pe care planurile de mobilitate urbană sustenabilă il pot juca, Comisia 
Europeană a propus în al său Plan de Acțiune asupra Mobilității Urbane din 2009 să accelereze 
dezvoltarea planurior de mobilitate urbană sustenabilă în Europa prin oferirea de materiale orientative, 
promovarea schimburilor de bune practici și sprijinirea actvităților educaționale pentru specialiștii de 
mobilitate urbană. În iunie 2010, Consiliul Uniunii Europene și-a declarat sprijinul pentru “dezvoltarea 
planurior de mobilitate urbană sustenabilă pentru orașe și arii metropolitane […] și incurajează 
dezvoltarea de stimulente, precum asistenta de specialitate și schimbul de informații, pentru crearea unor 
asemenea planuri”. 

Acest document de orientări asupra “Dezvoltării și implementării unui plan de mobilitate urbană 
sustenabilă” prezintă principalii pași pentru definirea politicilor de mobilitate în contextul unei viziuni 
clare și obiectivele măsurabile pentru rezolvarea provocărilor pe termen lung ale mobilității urbane. 
Procesul doreșe să asigure implicarea actorilor din domeniu în etapele corespunzătoare și colaborarea 
dintre domeniile relevante de politici și autorități.  

Mobilitatea urbană sustenabilă poate fi obținută prîntr-o abordare a planificării întegrate care are în 
vedere toate modalitățile de transport din orașe și din zonele limitrofe.  
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Din punct de vedere al influenței transporturilor asupra mediului și în corelare cu Planul de 
Mobilitate Urbană s-au efectuat o serie de analize documentare care s-au concretizat în dezvoltarea 
analizei punctuale la nivelul orașului Sulina. 

Analiza stării actuale a mediului a avut că principal scop evidențierea influenței sectorului de 
transporturi actual asupra calității mediului înconjurător. 

Nu au fost identificate efecte majore produse de sectorul transporturi asupra următoarelor 
componente de mediu: aer, schimbări climatice, apă, sol, deșeuri, biodiversitate, populație și sănătate 
umană, zgomot, peisaj natural, patrimoniu cultural, transport durabil, eficienta energetică, 
conservare/utilizare resurse regenerabile naturale. 

 

4.3. Accesibilitate 

Accesibilitatea, se referă la ușurința de a întra în posesia anumitor bunuri, servicii, activități și 
destinații, care împreună sunt denumite oportunități. Poate fi definită că potențialul dintre înteracțiune și 
schimb (Hansen 1959; Engwicht 1993). De exemplu, magazinele de tip supermarket asigură accesul către 
alimente. Librăriile/bibliotecile și internetul asigură accesul către informație. Rutele, drumurile, 
aerporturile, gările, asigură accesul către destinații și activități, denumite de asemenea, oportunități. 
Accesibilitatea poate fi definită în termeni de potențial (oportunitățile care ar putea fi atinse) sau în 
termeni de activitate (oportunități care sunt atinse). Chiar și persoanele care nu folosesc în mod curent o 
formă particulară de acces, ar putea să aprecieze disponibilitatea accesibilității, pentru uzul acesteia în 
viitor, denumită valoarea opțiunii. Spre exemplu, automobiliștii, ar putea să aprecieze disponibilitatea 
serviciilor de transport public, în condițiile în care aceștia nu ar mai putea să conducă în viitor. 

Accesul reprezintă scopul de bază al celor mai multe activități de transport, excepție face o mică 
parte a călătoriilor, pentru care mobilitatea reprezintă un punct terminus în sine (de exemplu: sporturile /  

La nivelul anului de bază, 2017, nu apar disfuncționalități cu privire la capacitatea de circulație a 
segmentelor de străzi, având în vedere intensitatea redusă a traficului. 

Principala problemă identificată este legată a numărul limitat de traversări între cele două maluri 
ale Dunării, fapt ce reduce accesibilitatea între cele două zone de nord și sud ale orașului. 

 

4.4. Siguranță 

Pentru evaluarea gradului de siguranta a circulatiei urbane din orașul Sulina au fost analizate datele 
incluse in Baza de date a accidentelor administrata de catre Poliția Rutieră. 

Baza de date privind accidentele rutiere arată o dinamică relativ constantă a numărului de accidente 
înregistrate pe rețeaua stradală a orașului, numărul de victime fiind între 1-2/an, din care majoritatea 
reprezintă răniți ușor. 
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O analiză a cauzelor de producere a accidentelor arată că din cele 7 accidente aferente perioadei 
2011-2016 majoritatea reprezintă coliziuni auto. 

Conform evidențelor statistice, zonele cu cel mai ridicat risc de incidență a accidentelor rutiere sunt 
reprezentate de intersecțiile străzilor principale (Str. 2,3,4) cu cele secundare. 

De asemenea, cea mai mare densitate a accidentelor rutiere corespunde străzilor utilizate de 
traficul de traversare. Dintre cauzele majore care determină apariția accidentelor rutiere amintite mai sus 
se poate aminti echiparea deficitară a tramei stradale în ceea ce privește parcările și mijloacele de 
semnalizare 

Creșterea gradului de siguranta a circulației rămâne un obiectiv strategic fundamental pentru Planul 
de Mobilitate Urbană al Orașului Sulina. Strategia de dezvoltare a transportului urban va include 
recomandări și intervenții pentru reducerea numărului de accidente rutiere înregistrate pe rețeaua 
stradală, în special privind reducerea conflictelor în trafic prin segregarea traficului nemotorizat și creerea 
de facilități pentru pietoni și biciclisti, amenajarea de stâlpi și parapeți care să separe fizic traficul pietonal 
de cel rutier și care să împiedice traversarea străzii prin locuri nepermise e una din soluții. Soluția tehnică 
trebuie aleasă după criterii bine stabilite, să își îndeplinească funcțiunea dar să dea un aspect plăcut 
spațiului urban, astfel de amenajări putând crea spații urbane repulsive. 

 

4.5. Calitatea vieții 

Circa 75% din populaţia UE trăiește în zone urbane . Impactul urbanizării se extinde însă dincolo de 
limitele oraşelor. Europenii au adoptat stiluri de viaţă urbane şi folosesc facilităţi urbane precum servicii 
culturale, educaţionale sau medicale. Deşi oraşele sunt motoarele economiei europene şi generatoarele 
bunăstării Europei, ele depind în mare măsură de resursele regiunilor exterioare pentru a putea face faţă 
cererilor de energie, apă, alimente şi pentru a putea gestiona deşeurile şi emisiile poluante. 

Urbanizarea în Europa este un fenomen continuu, atât din punct de vedere al expansiunii terenului 
urban, cât şi din punct de vedere al creşterii procentului de populaţie urbană. Într‑un context în care 
dezvoltarea urbană adoptă numeroase forme în diferite părţi ale Europei, linia de demarcaţie dintre 
urban şi rural este din ce în ce mai estompată. În prezent, zonele periurbane se extind mult mai rapid 
decât centrele tradiţionale ale oraşelor. 

Provocările de mediu şi oportunităţile de urbanizare sunt strâns legate. Numeroase oraşe depun 
eforturi uriaşe pentru a putea face faţă problemelor sociale, economice şi de mediu rezultate în urma 
presiunilor precum suprapopularea sau declinul populaţiei, inegalităţile sociale, poluarea şi traficul. Pe de 
altă parte, proximitatea oamenilor, afacerilor şi serviciilor oferă oportunităţi de creare a unei Europe mai 
eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor. Densitatea populaţiei din oraşe înseamnă deja trasee 
mai scurte între casă, locul de muncă şi diverşi prestatori de servicii, precum şi mersul mai frecvent pe jos, 
cu bicicleta sau cu mijloacele de transport în comun, în timp ce apartamentele organizate în case 
multifamiliale sau în blocuri de locuinţe necesită mai puţină încălzire şi mai puţin spaţiu la sol pe 
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persoană. Prin urmare, populaţia din mediul urban consumă în medie mai puţină energie şi ocupă mai 
puţin teren pe cap de locuitor decât populaţia rurală. 

Principala provocare pentru zonele urbane ale Europei este găsirea unui echilibru între densitate şi 
compactitate, pe de o parte, şi, pe de altă parte, calitatea vieţii într-un mediu urban sănătos. 

Integrarea politicilor între nivelul european şi cel local, precum şi formele noi de guvernare sunt 
esenţiale pentru obţinerea celor mai bune rezultate în ceea ce priveşte urbanizarea. Iniţiative ale Comisiei 
Europene precum premiul „Capitala europeană verde” sau „Convenţia primarilor”, în care oraşele 
cooperează în mod voluntar cu UE, marchează noua orientare politică. Acestea pun în aplicare Strategia 
tematică pentru mediul urbane şi completează acele politici ale UE care vizează oraşele în mod direct, de 
exemplu directivele privind calitatea aerului, zgomotul ambientale şi apele urbane uzateen, sau, în mod 
indirect, precum Directiva privind inundaţiile. 

Aceste politici constituie aşa-numita „Agendă urbană europeană”, care cuprinde şi politici urbane 
ale UE în alte domenii, precum Carta de la Leipzig pentru oraşe europene durabile, dimensiunea urbană în 
politica de coeziune sau Planul de acţiune privind mobilitatea urbană. 

AEM elaborează sau deţine seturi de date urbane la nivel european precum Urban Atlas, AirBase şi 
NOISE (Noise Observation and Information Service for Europe - Serviciul de observare și de informare cu 
privire la zgomot în Europa). Acestea sunt catalogate împreună cu seturi de date urbane ale altor 
organizaţii europene în cadrul platformei web Integrated Urban Monitoring in Europe (IUME), unde AEM 
cooperează cu alte părţi interesate din Europa în vederea îmbunătăţirii bazei de date urbane. 

În evaluările sale, AEM se află în prezent într-o fază de tranziţie de la evaluarea de componente 
urbane unice, precum utilizarea terenurilor urbane sau calitatea aerului, către un concept mai 
cuprinzător, şi anume metabolismul urban. Acest concept ia în considerare descrierea funcţionalităţilor 
zonelor urbane şi evaluarea impactului pe care îl au asupra mediului tiparele urbane şi procesele de 
urbanizare continuă. Astfel de evaluări sunt cruciale pentru factorii de decizie care îşi propun să 
exploateze la maximum potenţialul pe care îl reprezintă utilizarea eficientă a resurselor din zonele urbane 
pentru Europa. 

Prin intervențiile ce vor fi  propuse în cadrul PMUD Sulina calitatea vieții și a mediului urban se vor 
îmbunătăți prin: 

o Promovarea transporturilor sustenabile (nepoluante) ; 
o Reducerea semnificativă a impacturilor generate induse de utilizarea rețelei stradale de către vehiculele 

comerciale (zgomot, emisii, trepidații) ; 
o Creșterea accesibilității populației rezidente 
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5. VIZIUNE DE DEZVOLTARE A MOBILITĂȚII URBANE 

Revitalizarea orașului Sulina se bazează în prezent pe îmbunătățirea imaginii urbane și în special pe 
completarea și aducerea la standard europene a infrastructurii turistice. Aceasta este necesară și vitală 
pentru a remedia economia orașului și pentru a crește atractivitatea acestuia. Dezvoltarea turistică constă 
în implementarea treptată a unei strategii durabile care să se axeze pe creșterea accesibilității localității, 
întrucât în prezent aceasta poate fi încadrată cu ușurință ca o localitate izolată; însă accentual trebuie de 
asemenea să cadă și asupra îmbunătățirii mobilității locale, în oraș și a conexiunilor acestuia cu zone 
importante din vecinătate, fie ele zone turistice sau localități. 

Viziunea de dezvoltare a mobilității urbane  a orașului Sulina își fixează ca orizont în timp anul 2035 
și îl caracterizează pe acesta ca fiind un important oraș turistic la nivel național și internațional, un oraș 
înfloritor din punct de vedere economic, cu o imagine de calitate asupra spațiului public.  

Sulina este orașul în care încep cele mai frumoase călătorii din Deltă, fiind punte între uscat și apă,  
deține un port funcțional destinat atât transportului de mărfuri, cât și celui de pasageri, recunoscut la 
nivel internațional ca port turistic. 
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În 2035, orașul Sulina se dezvoltă durabil, beneficiind de o agricultură modernă, intensivă, racordată 
la principiile economiei de piaţă, o industrie competitivă și performantă, o creștere a calității vieții și a 
stării de sănătate a populației. Teritoriul orașului este utilizat în mod optim, vizibilă fiind îmbunatățirea 
accesibilității și a infrastructurii turistice.  

 

5.1. Viziune pentru trei niveluri teritoriale 

În cadrul Sulinei se pot adopta două din strategiile de dezvoltare pentru a furniza noi funcțiuni pe 
frontul la apă: transformarea structurilor  învechite sau disfuncționale ale frontului la apă în elemente 
profitabile din punct de vedere economic și înlocuirea vechilor structuri cu spații recreative de agreement 
și funcțiuni complementare comerciale, rezultând regenerare urbană. 

În anul 2035 Sulina se caracterizează drept important oraș-port cu tradiție, intermediar pentru 
transportul de marfă și pasageri provenit din mediul internațional (legătură cu Europa- Asia) și național. 
Sulina este o comunitate solidară, păstrătoare a unei tradiții multiculturale europene, un oraș verde, 
poartă de intrare în istoria și cultura Deltei Dunării și Mării Negre. 

Cu toate că este un oraș port important, Sulina își pătrează caracterul de oraș liniștit, cochet, 
valorificându-și elementele de cadru natural și potențialul turistic cu ajutorul îmbunătățirii infrastructurii 
turistice și traseelor velo deosebit de atractive, parte din ruta europeană de cicloturism: Coridorul 6 
Atlantic- Black Sea: Nantes- Constanța (4.448km, unul dintre cele mai atractive coridoare velo la nivel 
european datorită traseului complex și definit de prezența Loirei și a Dunării) și consolidării relației cu Sf. 
Gheorghe printr-un traseu velo de aprox. 30km. 

Gradul de accesibilitate ridicat se datorează diversificării serviciului de transport naval și completării 
flotei cu ambarcațiuni prietenoase cu mediul înconjurător și creșterea numărului de curse zilnice; dar și 
datorită realizării proiectului de conectare rutieră terestră a orașului Sulina cu Tulcea în regim de 
funcționare special în vederea protejării mediului înconjurător (traseul se referă mai degrabă la facilitarea 
transportului public în comun și a mijloacelor de intervenție în cazuri de urgență). La nivel local, 
mobilitatea este crescută grație reabilitării străzilor locale și completării tramei stradale pentru facilitarea 
accesului către noile spații recreative create, înființarea unui traseu touristic special între cele două maluri  
pentru valorificarea turistică a zonei PROSPER și a fostului șantier naval, dar și prin introducerea plajei 
Sulina și a porturilor turistice/ de agreement create în Zona de Liber Schimb într-un sistem de trasee 
pietonale.  

Sistemul local de transport este fluidizat grație modernizării străzilor, acestea având în prezent 
funcție atât de infrastructură de transport, cât și de spații publice comunitare. Zone centrală se confundă 
cu zona portului, fiind bine conectată cu plaja Sulina și cu zona nouă de agrement dezvoltată pe terenul 
fostei Zone de Liber Schimb, formând un spatiu extins, destinat cu precădere pietonilor. Conexiunea celor 
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mai importante centre de interes se realizează prin intermediul Străzii I și conexiunii acesteia cu Strada V- 
acces către plajă. 

Transportul în comun este deservit de un traseu complet, modernizat pe teritoriul orașului, 
interconectat cu Tulcea prin intermediul unui mod de transport public ecologic operat de primăria Sulina, 
destinat locuitorilor și vizitatorilor. Traseul Tulcea- Sulina reprezintă o soluție optimă din punct de vedere 
al protecției mediului natural, de materiale de construcție, de regulament de administrare a drumului și 
de reglementare a vehiculelor permise, exercitând taxe speciale asupra celor care doresc să utilizeze acest 
traseu, excepție transportul public.  

  

Transportul în comun local, este conectat în sistemul  intrajudețean și asigură condiții optime 
pentru navetiști, fiind principalul mijloc de deplasare preferat de utilizatori în vederea accesării locurilor 
de muncă, centrelor educaționale și altor activități de interes cotidian. Infrastructura de transport public 
este competitivă și tratată în defavoarea deplasărilor cu autovehiculele personale, oferind servicii diverse 
– sistemul de transport public auto este conectat cu sistemul de transport public naval.  

În concluzie, în 2035, Sulina este un oraș port și în același timp un oraș turistic; cochet și accesibil 
atât pentru locuitori, cât și pentru vizitatori. Orașul îmbină calitatea vieții susținută de mobilitatea 
durabilă și spațiile publice comunitare cu rol în interacțiunea socială cu poziția de important centru 
portuar și turistic.  

 

5.2. Cadru(metodologia de selectare a proiectelor) 

Dezvoltarea unui plan PMUD viabil și stabilirea priorității proiectelor și investițiilor sunt aspecte 
esențiale pentru orice guvern sau autoritate locală. Un proces clar și robust de stabilire a priorității 
investițiilor oferă numeroase beneficii, printre care furnizarea către părțile interesate a argumentelor 
necesare pentru a selecta proiectul, punând accent pe viabilitatea economică și certitudinea utilizării 
investițiilor pentru îmbunătățirea și modernizarea activelor și a infrastructurii de transport într-un mod 
eficient, transparent și corect. 
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În cadrul elaborării planului de mobilitate, au fost 
evaluate multe proiecte și/sau scheme într-un cadru 
logic, care au luat în considerare impactul tehnic, 
economic, social și asupra mediului. S-a aplicat o 
structură de analiză prin care s-au evaluat proiectele 
individual, pe baza unui set convenit de criterii aplicabile 
PMUD, în conformitate cu orientările europene privind 
elaborarea planurilor de mobilitate urbană durabilă.  

Procesul general de selecție a proiectelor și de 
elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Transportului 
Urban constă în:  

Definirea viziunii; 

 Definirea obiectivelor strategice (caiet de sarcini, politici naționale și U.E.)-sunt definite la 
nivel guvernamental sau ministerial și se aplică în general, ca scopuri sau obiective generice ale 
Guvernului și Ministerului Transporturilor. Pentru PMUD Măcin acestea au fost definite folosind 
obiectivele din Directivele și recomandările Comisiei Europene, strategii ale Ministerului 
Transporturilor precum și Ghidul JASPERS de realizare a PMUD; 

 Definirea problemelor (identificarea cauzelor fundamentale)-reprezintă rezultatul unei 
analize diagnostic a sistemului de transport. Am identificat cauzele care stau la bază și sunt 
responsabile pentru manifestarea problemelor și am definit problemele la nivel spațial pentru a 
facilita identificarea obiectivelor operațional și a intervențiilor. Problemele definite au fost 
identificate şi evaluate pe baza analizelor elaborate de consultant, discuțiilor cu reprezentanții 
administrației locale, interviurilor cu principalii angajatori şi nu în ultimul rând chestionarea 
populației; 

 Obiective operaționale (obiective specifice bazate pe analiza problemelor) -sunt obiectivele 
care răspund direct problemelor specifice identificate și care se substituie obiectivelor strategice; 

 Generarea proiectelor (intervenții generate din probleme și obiective)-reprezintă 
intervenții specifice care se adresează obiectivelor operaționale țintind rezolvarea sau ameliorarea 
problemelor identificate;  

 Evaluare și screening-evaluarea proiectelor se face analizând modul în care acestea pot 
rezolva problemele identificate şi cum pot astfel răspunde obiectivelor operaționale conducând la 
îndeplinirea viziunii. Procesul de „screening” se referă la eliminarea unor proiecte nefezabile sau 
mult prea greu de implementat . 

 

* Ghidul de realizare a SUMP, produs de JASPERS, recomandă elaborarea de strategii alternative de 
dezvoltare a sistemelor de transport urban in funcție de mărimea zonei urbane analizate. 
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Tabel 16: Clasificarea aglomerărilor urbane pe baza populației și a configurației transportului public și a rețelei stradale 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

 

Populație > 100,000 locuitori 

 

Populație 40,000 - 100,000 
locuitori  

 

 

Populație <40,000 locuitori  

 

 

Transport Public  

 

Rețea complexă cu trasee care se 
intersectează și mai multe moduri 
de transport (tramvai, autobuz, 
troleibuz, maxi-taxi)  

 

Transport Public  

 

Rețea moderată de servicii de 
transport public care pot include 
mai multe moduri de transport și 
unele oportunități de schimb  

 

Transport Public  

 

Foarte puține rute de transport 
public sau absența acestor servicii.  

 

Trama stradală  

 

Rețea densă de drumuri cu o zonă 
urbană mare, numeroase opțiuni 
de rutare pentru mai multe 
călătorii, precum și congestionarea 
traficului care apare în perioadele 
tipice din zi.  

 

 

Trama stradală  

 

Centru urban compact alimentat 
de un număr definit de drumuri, și 
cu diferite opțiuni de rutare pentru 
traficul în / prin zona urbană.  

 

Trama stradală  

 

Rețeaua de drumuri simplă, 
cuprinzând un număr mic de 
drumuri principale care trec prin 
zonă, și cu posibilități limitate de a 
alege căi alternative  
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Screening, listarea scurta si 
Evaluare preliminara 

 

Screening si evaluare preliminara 

 

Screening si evaluare preliminara 

 

În mod curent se așteaptă 3 
scenarii finale diferite agregate 
pentru a fi evaluate în momentul 
finalizării PMUD.  

 

În mod curent se așteaptă un 
singur scenariu agregat pentru a fi 
evaluat în momentul finalizării 
PMUD.  

 

În mod curent se așteaptă un 
singur scenariu agregat pentru a fi 
evaluat în momentul finalizării 
PMUD.  

 

 

Având în vedere numărul de locuitori, structura transportului public (mai precis, absența acestor 
servicii) și caracteristicile tramei stradale, orașul Sulina se încadrează în așezările urbane de NIVEL 3 – se 
așteaptă un singur scenariu agregat pentru a fi evaluat în momentul finalizării planului de mobilitate 
urbană.  
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6. DIRECȚII DE ACȚIUNE ȘI DE DEZVOLTARE A MOBILITĂȚII URBANE 

Pe parcursul procesului de elaborare PMUD a fost realizată o analiză a condițiilor existente, ducând 
la identificarea unui număr de probleme. Identificarea problemelor a condus la elaborarea unui set de 
recomandări preliminare necesare în abordarea soluțiilor de rezolvare. Un screening inițial și o evaluare 
preliminară a acestor proiecte a avut loc înaintea testării modelului de transport – procesul a înlăturat de 
asemenea și proiectele considerate nerealiste sau care nu au fost în conformitate cu obiectivele PMUD. 
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Proiectele au fost împărțite în 4 teme de bază și sunt rezumate mai jos. Un plan detaliat de acțiune 
completează lista, oferind mai multe detalii cu privire la sursa proiectelor, obiectivelor vizate de proiecte, 
costurilor estimate ale proiectelor, etc.  

Direcțiile de acțiune sunt orientate cu precădere către ameliorarea infrastructurii turistice prin 
modernizare, îmbunătățirea acesibilității și mobilității, dar şi prin completarea cu servicii suplimentare 
cum ar fi transportul public local, trasee turistice, etc. Se doreşte o repartiție modală a deplasării 
echilibrată (păstrarea procentelor de deplasare velo- 29.3% și pietonală – 45% și creșterea utilizării 
transportului public în comun de la 8.4% la 11% în defavoarea utlizării taxi-urilor ca mijloc preferat de 
deplasare turistică pe teritoriul orașului) ameliorând semnificativ calitatea şi siguranța deplasărilor 
blânde. 

Direcțiile de acțiune se subordonează la patru obiective care descriu principalele trei fațade ale 
oraşului din viziune:  

 Sulina - port de importanță regional, principlă cale de acces Marea Neagră- Dunăre; 
 Sulina – centru turistic de importanță regională, națională și internațională; 
 Sulina - oraş cochet caracterizat de străzi preponderent pavate, atractive pentru pietoni şi 

biciclişti; cu un sistem de transport public atractiv și completat de o rețea de spații publice ce 
susțin interacțiunea socială; 

 Sulina - destinație pentru cicloturism ca parte din ruta europeană 6 – Atlantic-Black Sea.  
 

6.1. Direcții de acțiune și proiecte pentru infrastructura de transport 
 

 Modernizarea tramei stradale; 
 Conpletarea tramei stradale (noi căi de acces către zone de importanță locală și localițăți 

învecinate și realizarea accesului rutier Tulcea- Sulina); 
 Realizarea unei rețele de transport naval competitivă. 

 

6.2. Direcții de acțiune și proiecte operaționale 
 

 Vizează serviciile de mobilitate oferite de administrația publică locală 
 Conturarea unei rețele de transport public în comun, atât pe cale terestră, cât și navală; 
 Achiziție mijloace de transport în comun care să ofere condiții optime de deplasare; 
 Organizarea structurii de posturi din cadrul noului serviciu public. 

 

6.3. Direcții de acțiune și proiecte organizaționale 
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 Conturarea unei echipe de implementare şi monitorizare a proiectelor din cadrul PMUD sub 
egida Direcției de Investiții. 

 

6.4. Direcții de acțiune și proiecte partajate pe niveluri teritoriale 
6.4.1. La scară periurbană/ metropolitană 

 Conturarea unei rețele de transport public local intercorelată cu transportul public intrajudețean 
și interjudețean prin realizrea noii legături Tulcea- Sulina, dar și prin modernizarea serviciului 
naval de transport de pasageri; 

 Amenajarea unei rețele de piste, benzi şi trasee velo care să asigure legătura cu principalele 
comune învecinate şi cu obiectivele de turism şi agrement relevante din zonă, dar și legături la 
nivel local între elemente importante ce compun orașul Sulina.  

 

6.4.2. La scara localităților de referință 
 Modernizarea și reabilitarea tramei stradale existente; 
 Completarea infrastructurii pietonale și creșterea calității spațiilor destinate deplasarilor 

pietonale; 
 Dezvoltarea unei rețele de piste velo; 
 Completarea rețelei de spații intercomunitare și modernizarea celor existente; 
 Reducerea poluării fonice și a aerului prin modernizarea flotei navale și introducerea unui mijloc 

de transport public rutier eficient energetic, bazat pe combustibili nefosili - între Tulcea și Sulina  
 

6.4.3. La nivelul cartierelor, zonelor cu nivel ridicat de complexitate 
 Extinderea zonei cu prioritate pentru pietoni centru-Sulina/ centru- fosta Zonă de Liber Schimb/ 

actuală zonă de agrement; 
 Amenajarea unei artere tip “shared-space” care să creeze legătura centru – Hotel din zona de 

Liber Schimb/ bazine portuare/ plajă; 
 Delimitarea clară a portului destinat transportului de persoane de cel destinat transportului de 

mărfuri prin introducerea în circuitul trandordării de mărfuri și a  malului stâng al brațului Sulina 
in vederea atragerii dezvoltării către acest spațiu. 
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7. EVALUAREA IMPACTULUI MOBILITĂȚII PENTRU CELE 3 NIVELURI TERITORIALE 
7.1. Eficiența economică 

Eficiența economică este cunatificabilă în urma identificării beneficiilor economice generate de 
implementarea planului.  

Implemntarea intervențiilor propuse prin prezenta documentație au scopul de a atinge obiectivele 
strategice în condiții optime.  

În vederea evaluării eficienței economice, pentru determinarea beneficiilor s-a luat în calcul situația 
în care proiectele vizate nu se implementează, prin comparație cu situația în care acestea se vor 
implementa.  

Proiectul vizează intervenții în ceea ce pivește infrastructura rutieră, motiv pentru care beneficiarii 
direcți ai proiectului sunt utilizatorii sistemului de trafic: rutier, pietonal, velo, de transport public în 
comun. Beneficiarii sunt atât direcți, cât și indirecți: mobilitatea crescută asigură atât buna deplasare a 
oamenilor, cât și a mărfurilor; fapt ce mărește aria celor care profită de proiect. Condițiile de circulație 
îmbunătățite constau de asemenea în creșterea gradului de confort, nivelului de siguranță în deplasare și 
calității vieții.  

Impactul socio-economic este obținuit prin intermediul unui set de intervenții, după cum urmează: 

Efecte socio-economice cuantificabile(monetare) 

 Îmbunătățirea stării tehnice a infrastructurii; 
 Reducerea degradării stării tehnice  a mijloacelor de deplasare; 
 Eficientizarea timpilor de deplasare al persoanelor; 
 Reducerea poluării și micșorarea costurilor legate de întreținerea mediului înconjurător; 
 Reducerea consumului de combustibili fosili prin modernizarea mijloacelor de transport în 

comun naval și rutier; 
 Reducerea timpilor de imobilizare a mărfurilor; 
 Favorizarea dezvoltării activităților comerciale locale datorită infrastructurii de deplasare 

atractive și eficiente; 
 Înflorirea sectorului turistic datorita accesibilității crescute  a zonei de studiu; 
 Îmbunătățirea condițiilor de trai al rezidenților orașului, dar și ai zonelor limitrofe mediului 

urban; 
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 Creșterea ușurinței de deplasare în teritoriu și facilitarea accesării serviciilor publice: 
salvare, pompieri, poliție, etc; 

 Crearea de noi locuri de muncă datorită implementării proiectului; 
 Asigurarea de condiții optime de transport și accesibilitate crescută către zone de interes 

cotidian- eficientizarea prin facilitarea accesului către locuri de muncă, comerț, educație; 
 Creșterea atractivității orașului și atragerea de investitori; 
 Dezvoltarea IMM-urilor/ asociațiilor familiale/etc. dezvoltate de locuitori în vederea 

sprijinirii sectorului turistic; 
 Creșterea veniturilor administrației publice locale datorită veniturilor provenite din 

impozite și alte taxe generate de noile dezvoltări economice. 
 

Efecte socio-economice necuantificabile (non-monetare) 

 Proiectul va genera creșteri pe piața imobiliară; 
 Noile unități economice dezvoltate vor contribui la reducerea ratei șomajului; 
 Accesibiliteta crescută va genera îmbunătățirea nivelului de educație și calificare (în special 

având în vedere gradul de izolare al orașului înaintea implementării proiectului). 
 

7.2. Impactul asupra mediului 

Date agregate privind proiecțiile emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) sunt stabilite prin 
protocolul de la Kyoto și sunt în număr de 6, respectiv: dioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4), protoxidul 
de azot (N2O), hidrofluorocarburile (HFCs), perfluorocarburile (PFCs), hexafluorura de sulf (SF6). Activităţile 
umane identificate ca surse de emisii pentru aceste gaze au fost monitorizate de către agenţiile teritoriale 
de mediu şi centralizate la nivelul Regiunii Sud Est. 

Sectoarele mai importante care generează gaze cu efect de seră sunt: sectorul energetic, industria 
(metalurgică, produse ceramice, etc.), transporturi pentru emisiile de dioxid de carbon (CO2); agricultura 
şi sectorul zootehnic, pentru emisiile de metan (CH4), exploatarea şi distribuţia gazului metan (inclusiv 
pierderi conducte), depozite deşeuri menajere, arderea combustibililor fosili şi biomasa, pentru emisiile 
de protoxid de azot (N2O) sectorul agriculturii (utilizarea îngrăşămintelor azotoase) şi pentru emisiile de 
hidrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC), hexafluora de sulf (SF6), din funcţionarea instalaţiilor de 
condiţionare a aerului, congelare, refrigerare, aerosoli.   

Figură 62: Emisii totale anuale de gaze cu efect de seră, mii tone CO2 Eq 
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Sursa: Raport privind starea mediului 2011 -Regiunea Sud-Est, Cap. 7: Schimbări climatice 

Figură 63: Evoluția emisiilor totale anuale de gaze cu efect de seră (mii tone CO2 Eq) – Regiunea Sud-Est 

 

Sursa: Raport privind starea mediului 2011 -Regiunea Sud-Est, Cap. 7: Schimbări climatice 

 

În anul 2011, emisiile anuale de gaze cu efect de seră, exprimate în mii tone CO2 Eq, au înregistrat o 
valoare de 11,993 mii tone, ceea ce reprezintă o scădere de 14,14 % faţă de anul 2010. Evaluarea emisiilor 
de gaze cu efect de seră s-a realizat având la bază activităţile dezvoltate de operatorii economici în 
instalaţiile pe care le deţin, funcţie de sectoarele din economie, respectiv: sectorul energetic, procesele 
industriale, utilizarea solvenţilor şi a altor produse, agricultura, extracţia şi distribuţia combustibililor 
fosili, tratarea şi depozitarea deşeurilor şi transportul rutier. Analizând situaţia la nivelul Regiunii SE 
privind evoluţia emisiilor de dioxid de carbon echivalent, în baza datelor colectate de la agenţiile locale de 
mediu, se poate concluziona că valoarea acestor emisii a scăzut cu cca. 14,15% în anul 2011 faţă de anul 
2010. Scăderea emisiilor de CO2 este cauzată de criza actuală în economie, oprirea temporară a unor 
instalaţii, sau scoaterea lor totală din funcţie, în principal, şi într-o mai mică măsură datorită utilizării 
echipamentelor de depoluare. 

La nivel intersectorial, în anul 2012, sectorul energie contribuie cu aproximativ 58% din emisiile GES 
(excluzând transporturile) și fără îndoială este sectorul prioritar pentru reducere. Sectorul transporturi, 
deși i se atribuie până în prezent numai 12% din emisiile totale de GES, a crescut rapid — cu 36% 
comparat cu anul 1990. Această tendință ascendentă este posibil să continue în viitor, motiv pentru care 
acest sector, în special transportul rutier, merită atenție în ceea ce privește limitarea creșterii emisiilor 
GES. Sectorul urban reprezintă locul în care se află 56% din populație și cea mai mare parte din activitățile 
economice. Este un domeniu divers și complex, cu o gamă largă de oportunități de reducere și adaptare la 
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schimbările climatice, de la eficiența energetică a clădirilor, la transportul urban, gestionarea deșeurilor 
solide, apă și canalizare.  

Sectorul transporturilor este responsabil de mare parte a poluării aerului și a poluării fonice din 
mediul urban; volumul de transport este în creştere: anual cu 1,9% pentru pasageri şi cu 2,7% pentru 
transportul de mărfuri. Această creştere depăşeşte îmbunătățirile (minime sau superficiale comparând cu 
exemplele de bune practici cu situația actuală din Sulina) realizate în eficiența energetică a diverselor 
mijloace de transport. 

Pachetul de măsuri propuse în cadrul PMUD Sulina are ca obiectiv strategic major reducerea 
poluării generate de traficul susținut de trama stradală majoră prin: 

 Minimalizarea utilizării mijloacelor de transport poluante; 
 Fluidizarea traficului și reducerea timpilor petrecuți în timpul curselor navale și implicit 

reducerea consumului de combustibil și a poluării, inclusive prin implementarea utiizării unor 
ambarcațiuni mai prietenoase cu mediul înconjurător; 

 Încurajarea utilizării combustibililor alternativi.  
 

7.3. Accesibilitate 

Master Planul General de Transport cuprinde în structura sa un capitol destinat analizei 
accesibilității transportului rutier la nivel național, subcapitol în cadrul căruia a fost elaborată o analiză 
suplimentară privind evaluarea accesibilității relative a principalelor aglomerări urbane prin luarea în 
considerare a accesului la oportunitățile de locuri de muncă. 

 

*Formula de calcul a densității efective este: 

 

unde: 

U = densitatea efectivă pentru o zonă particulară i; 

 Aj = indicator de evaluare a activității economice pentru alte zone (am utilizat numărul de angajați); 
dij = costul generalizat de călătorie între zona i și alte zone; 

Ai = indicator de evaluare a activității economice zona i (am utilizat numărul de angajați); 
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 di = cost generalizat tipic pentru o călătorie internă (s-au considerat 30 minute pentru toate zonele 
din România); 

 α= 1.0. 

 

Unitatea de exprimare a valorilor efective ale densității este numărul de angajați pe minut. În 
contextul interpretării valorii absolute a densității efective a unei zone, ce este cu adevărat important este 
diferența procentuală (%) a valorilor, fie între diferite regiuni în același an, fie între aceleași regiuni în 
scenarii diferite sau ani diferiți.  

Densitatea efectivă pentru o zonă se calculează prin analizarea fiecăreia dintre celelalte zone din 
model și prin calcularea numărului de angajați din zone divizat la costul generalizat (în minute) al 
deplasării de la zona de origine la celelalte zone. Aceasta generează o valoare pentru fiecare dintre 
celelalte zone. Valorile tuturor celorlalte zone sunt însumate și dau în final densitatea pentru zona 
originală. Acest proces este apoi repetat pentru fiecare zonă din model. Ulterior se selectează media 
ponderată a tuturor zonelor din fiecare județ și a tuturor zonelor din România. Calcularea densității 
efective se face cu o serie de matrice din cadrul modelului deoarece este nevoie de costul deplasărilor 
dintre toate perechile O-D.  

Densitatea efectivă a unei zone este astfel mai mare pentru o zonă în care se poate călători către un 
număr mare de angajați din alte zone într-un timp scurt, și mai mică dacă se poate către un număr mai 
mic de angajați într-un timp mai lung  

Acest proces a luat în considerare costul generalizat al călătoriei pe rețeaua rutieră și numărul de 
angajați.  

Planșele de accesibilitate pentru deplasările interne în anul de bază și anul de prognoză 2030 sunt 
prezentate în figurile atașate mai jos. 35 

Figură 64: Accesbilitatea în anul de bază, călătorii interne               Figură 65: Accesbilitatea în anul de bază, călătorii                                

                                                           
35 http://www.ampost.ro/fisiere/pagini_fisiere/01.10.2014_Prezentare_MPGT.pdf 
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Sursa: MPGT, AECOM                                                                                                                                                                                                                                                             Sursa: MPGT, AECOM                                                                                                                             

Figură 66: Accesbilitatea în anul de prognoză 2030, călătorii interne                 Figură 67: Accesbilitatea în anul de prognoză 2030, călătorii 
internaționale 

       

Sursa: MPGT, AECOM                                                                                                                                                                                                                                                            Sursa: MPGT, AECOM 

Orașul Sulina este prin definiție o localitate izolată, nivelul scăzut de accesibilitate limitându-i 
accesul la oportunitatea de dezvoltare economică. 

Proiectele propuse pentru îmbunătățirea accesibilității sunt: 

 Completarea și modernizarea infrastructurii de transport locale, încurajând deplasarea pietonală 
și velo, revitalizând atât zona central, cât și zona plajei și noua zonă de agreement formată pe 
terenul fostei Zone de Liber Schimb; 

 Construirea unui port turistic și diversificarea în sensul existenței unei componente rezervate 
strict deplasării de persoane, iar una strict pentru transportul de mărfuri; 

 Îmbunătățirea timpilor de deplasare teritorială; 
 Îmbunătățirea gradului de mobilitate al persoanelor la nivelul orașului prin introducerea 

sistemului de transport în comun corelat la nivel intrajudețean. 
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7.4. Siguranță  

În cadrul Strategiei Naționale Pentru Siguranța Rutieră 2013 – 2020 se precizează că rezultatele 
măsurilor care au avut ca scop creşterea siguranţei participanţilor la trafic prin ambiţiosul obiectiv de 
reducere la jumătate a numărului de decese în accidentele rutiere, pentru perioada 2001 – 2010 la nivelul 
Uniunii Europene nu s-a îndeplinit, numărul de decese în accidentele rutiere din Uniunea Europeană 
scăzând doar cu 35% până în 2010, motiv pentru care Comisia Europeană a luat decizia de a elabora noile 
orientări pentru perioada 2011 – 2020 pentru un spaţiu european de siguranţă rutieră, menţinând 
obiectivul principal, de reducere a deceselor cu 50% faţă de perioada anterioară. Planul de reducere cu 
50% a numărului victimelor accidentelor rutiere la nivelul Uniunii Europene în perioada 2001- 2010 nu a 
fost prevăzut în politicile publice din România. 

Apreciind evoluţiile indicatorilor dinamici specifici din perioada 2000-2011, se poate observa că 
începând cu anul 2004, dar mai ales în anii 2007 şi 2008, România a înregistrat creşteri considerabile ale 
numărului accidentelor rutiere grave, persoanelor decedate sau rănite grav, ţara noastră având o 
contribuţie negativă la neîndeplinirea, de către Uniunea Europeană, a obiectivului propriu propus pentru 
intervalul 2001 - 2010. România nu a avut o strategie pe termen lung privind siguranţa rutieră, dar a 
preluat obiectivul european de reducere a numărului de decese odată cu aderarea la Uniunea Europeană 
în 2007. 

În perioada 2001-2010, deși în România s-a înregistrat o scădere a numărului persoanelor decedate, 
ţara noastră se situează pe ultimul loc în clasamentul european, conform tabelului prezentat mai jos: 

Tabel 17: Modificările în procente ale numărului victimelor accidentelor rutiere între 2001 şi 2010 
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Sursa: Strategia Națională pentru Siguranța Rutieră 2013-2020, anexa 1 

În ceea ce priveşte viteza medie de rulare pe reţeaua de drumuri naţionale/europene pentru 
autovehiculele sub 3,5 t, se constată că, deşi viteza maximă legală este de 90/100 km/h pe aceste 
drumuri, viteza medie înregistrată este mult inferioară, şi anume de numai de 65 km/h la nivelul anului 
2009, necorespunzând necesităţilor sistemului de transport actual. Această situaţie se înregistrează 
datorită faptului că, actualmente, capacitatea proiectată a drumurilor a fost depăşită de valorile de trafic, 
precum şi funcţiei mixte pe care aceste drumuri o îndeplinesc, fiind în acelaşi timp drumuri de tranzit, dar 
şi drumuri de acces - în condiţiile în care mai mult de 60% din reţea traversează localităţi, procentul fiind 
în creştere prin extinderea continuă a intravilanului şi a dezvoltării localităţilor de-a lungul drumurilor 
naţionale şi europene. 

Se constată faptul că accidentele de circulaţie grave au cauze diferite, în funcţie de mediul în care 
acestea s-au produs. Astfel, în mediul urban principalele cauze generatoare sunt: traversarea 
neregulamentară, neacordarea priorităţii pietonilor, viteza, neacordarea priorităţii vehiculelor şi 
conducerea imprudentă. 

Conform rezultatelor analizelor, parcursul total al vehiculelor se va reduce, așadar beneficiile din 
reducerea numărului de accidente vor fi pozitive. 

Numărul de accidente pe diverse categorii de severitate se vor reduce cu până la 30%, beneficiile 
din creșterea gradului de siguranță a circulației având o pondere importanta din totalul de beneficii 
actualizate. 

 

7.5. Calitatea vieții 

Calitatea vieţii este o componentă esenţială în dezvoltarea socio-economică a României. Pentru 
locuitorii oraşelor şi municipiilor, adică pentru peste 55% din populaţia României, calitatea vieţii este 
strict condiţionată de calitatea serviciilor de gospodărie comunală şi a mediului în care trăiesc. 

În mediul urban calitatea vieţii este determinată de calitatea aerului, nivelului de zgomot, 
gestionării deşeurilor de orice natură, situaţiei spaţiilor verzi şi a zonelor de agrement, calitatății serviciilor 
(de toate tipurile) oferite populaţiei. 

Exemple de măsuri de creștere a calității vieții : 

 pentru planificarea traficului:  
o dispunerea de trasee cu sens unic pe strazi înguste, cu imobile foarte apropiate de 

axa de circulaţie - acestea realizeaza de obicei structuri de circulaţie paralele într-o zonă 
rezidenţială sau cu funcţiuni complexe, realizând şi fluidizarea traficului;  
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o limitări ale accesului autovehiculelor pe anumite artere, mai ales în zona centrală;  
o limitarea vitezei de circulaţie pe anumite sectoare de drum, designate circulației 

turistice;  
o înfiinţarea de noi sectoare de circulaţie pietonală, accesul autovehiculelor fiind 

interzis.  
 

 pentru amenajarea teritoriului:  
o în procesul de proiectare a noilor zone rezidenţiale se au în vedere spaţii verzi 

înconjurătoare mai mari, plasarea imobilelor la distanţă mai mare faţă de trama stradală de 
principală circulaţie, amenajarea spaţiilor verzi cu gard viu marginal la drum, pentru 
limitarea sau reducerea zgomotului produs de traficul rutier;  

 

 măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot:  
o refacerea şi întreţinerea sectoarelor deteriorate de transport public în comun; 
o norme de inspecţie tehnică a autovehiculelor ce asigură transportul în comun 

(rutier și naval), pentru a asigura nivelul de producere şi transmitere a zgomotului în 
parametrii de fabricaţie.  

 

 măsuri de reducere a transmiterii zgomotului:  
o refacere şi intreţinere de aliniamente de gard viu în zonele de agrement învecinate 

arealelor de circulaţie rutieră; 
o introducerea, după caz, a pârghiilor economice stimulative care să încurajeze 

diminuarea sau menţinerea valorilor nivelurilor de zgomot sub maximele permise;  
o încurajarea populaţiei în acţiuni de refacere a izolarii fonice şi termice a locuinţelor, 

prin anumite măsuri fiscale. 
 

Principala provocare pentru zonele urbane ale Europei este găsirea unui echilibru între densitate şi 
compactitate, pe de o parte, şi, pe de altă parte, calitatea vieții într-un mediu urban sănătos.  

Integrarea politicilor între nivelul european şi cel local, precum şi formele noi de guvernare sunt 
esențiale pentru obținerea celor mai bune rezultate în ceea ce priveşte urbanizarea. Inițiative ale Comisiei 
Europene precum premiul „Capitala europeană verde” sau „Convenția primarilor”, în care oraşele 
cooperează în mod voluntar cu UE, marchează noua orientare politică.  
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Acestea pun în aplicare strategia tematică pentru mediul urban şi completează acele politici ale UE 
care vizează oraşele în mod direct, de exemplu directivele privind calitatea aerului, zgomotul ambiental şi 
apele urbane uzate, sau, în mod indirect, precum Directiva privind inundațiile.  

Aceste politici constituie aşa-numita „Agendă urbană europeană”, care cuprinde şi politici urbane 
ale UE în alte domenii, precum Carta de la Leipzig pentru oraşe europene durabile, dimensiunea urbană în 
Politica de Coeziune sau Planul de acțiune privind mobilitatea urbană.  

AEM elaborează sau deține seturi de date urbane la nivel european precum Urban Atlas, AirBase şi 
NOISE (Noise Observation and Information Service for Europe - Serviciul de observare și de informare cu 
privire la zgomot în Europa). Acestea sunt catalogate împreună cu seturi de date urbane ale altor 
organizații europene în cadrul platformei web Integrated Urban Monitoring in Europe (IUME), unde AEM 
cooperează cu alte părți interesate din Europa în vederea îmbunătățirii bazei de date urbane. 

În evaluările sale, AEM se află în prezent într-o fază de tranziție de la evaluarea de componente 
urbane unice, precum utilizarea terenurilor urbane sau calitatea aerului, către un concept mai 
cuprinzător, şi anume metabolismul urban. Acest concept ia în considerare descrierea funcționalităților 
zonelor urbane şi evaluarea impactului pe care îl au asupra mediului tiparele urbane şi procesele de 
urbanizare continuă. Astfel de evaluări sunt cruciale pentru factorii de decizie care îşi propun să 
exploateze la maximum potențialul pe care îl reprezintă utilizarea eficientă a resurselor din zonele urbane 
pentru Europa36 

PMUD Sulina propune îmbunătățirea calității vieții prin: 

 Încurajarea deplasărilor blânde datorită susținerii de la nivelul administrației publice locale; 
 Creșterea accesibiltății locale prin construirea noii rute Tulcea-Sulina, dar și prin 

completarea sistemului de infrastructură ce vizează accesul către localitățile învecinate și 
mobilitatea locală. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36 https://www.eea.europa.eu/ro/themes/urban/intro#activităţi-aem 
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    (2)P.M.U. – componenta de nivel operațional (corespunzatoare etapei II) 
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8. CADRUL PENTRU PRIORITIZAREA PROIECTELOR PE TERMEN SCURT, MEDIU ȘI LUNG 
8.1. Cadrul de prioritizare 

 

Prioritizarea proiectelor se face în funcție de trei criterii:  

 Anvelopa financiară pentru 2035; 
 Proiectul răspunde la nevoile identificate în partea de analiză ; 
 Proiectul răspunde la problemele identificate de populație în sondaj.  

 

8.2. Prioritățile stabilite 

Prin PMUD Sulina se propune eficientizarea sistemului urban de transport, având în vedere nevoile 
și priorităţile de dezvoltare spaţială ale orașului și urmărind următoarele obiective:  

 Transportul nemotorizat: reducerea gradului de dependență de mijloace de transport 
public motorizat prin crearea unei infrastructuri dedicată pietonilor și bicicliștilor, separată de 
traficul motorizat, menită să reducă timpii de deplasare și să crească calitatea vieţii cetăţenilor 
(accesarea de fonduri pentru amenajarea traseelor velo, parte din Coridorul 6 Atlantic – Black Sea: 
Nantes – Constanta);  

 Siguranța rutieră urbană: creșterea siguranţei rutiere prin prezentarea de acţiuni dedicate 
îmbunătăţirii siguranţei rutiere bazate pe analiza problemelor și pe factorii de risc din zonele 
urbane respective;  

 Transportul rutier: viabilizarea infrastructurii rutiere existente cu scopul reducerii emisiilor 
poluante și pentru creșterea accesibilităţii către zonele urbane periferice;  

 Transportul naval: modernizarea și completarea infrastructurii existente cu scopul creșterii 
accesibilității orașului, dar și eficientizării transporturilor de persoane și de mărfuri la nivel intra și 
interjudețean; 

 Sisteme de transport inteligente: stabilirea unui sistem integrat pentru toate modurile de 
transport și servicii de mobilitate, atât pentru călători, cât și pentru marfă, prin sprijinirea 
formulării unei strategii. 

 

 

 
9. PLANUL DE ACȚIUNE  



Tabel 18: Planul de acţiune orizont 2025 - 2035 

 

 

Problema/ Nevoia 

 

 

Direcții de acțiune 

 

 

 

Intervenții 

 

 

Indicator 

 

 

Cost (lei) 

 

 

Sursă de finanțare 

 

 

 

Orizont 

Aproximativ 72% din rețeaua 
stradală este nemodernizată 
 
 
 
 
 
 
 
 
45% din totalul deplasărilor sunt 
pietonale deşi doar segmente din 
Str. I cuprinde spații amenajate 
pentru pietoni 
 

Modernizarea tramei stradale  
 
 
 
 
 
 
Dezvoltarea unei rețele de piste şi benzi 
velo  
 
 
Creşterea calității şi extinderea 
infrastructurii pietonale  
 

 

 

 

 

 

Modernizare străzi: Str. IV, V, VI, VII, Unirii, 
Rahovei, Plvnei, Ion Ghica, Costache Negri,  
Cuza Vodă, Mihai Eminescu, Păcii, Dunării, 
Mircea Vodă, C.A. Rosetii, Ion Creangă, 1 Mai, 
M. Sadoveanu, Mărăcineanu, Cpt. Barbin  
 
 
Modernizare străzi: Str. I, II, V  
 
 
Schimbare de destinație prin prelungirea Str. I 
cu un tronson de 600m pentru deservirea 
Zonei de Liber Schimb 
Străzile perpendiculare pe bratul Sulina (13) și 
Str. IV, V, VI și VII vor fi folosite ca spații 
partajate între pietoni, biciclişti şi autovehicule 
rutiere (vmax=30km/h sau 10km/hpe anumite 
tronsoane).  
 
Amenajarea trotuarelor pe Str. II, Str. Nicolae 
Bălcescu și str. de acces către plajă  
 
 Reabilitarea arterei pietonale : Str. I pe 
tronsonul: Fabrica de Conserve – Palatul CED 
 

9  Km străzi modernizate  
 

 

 

 

 

 

2 000m arteră pietonală 
amenajată 

 

4.6 km trotuar modernizat   
 
1.5km arteră pietonală 
modernizată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.O.R. axa 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 

  

 

Modernizarea tramei stradale  
 

 

 

 
 
Modernizare străzi locale în Sulina 
 
Străzile perpendiculare pe bratul Sulina (13) și 
Str. IV, V, VI și VII vor fi folosite ca spații 
partajate între pietoni, biciclişti şi autovehicule 
rutiere (vmax=30km/h sau 10km/hpe anumite 
tronsoane).  
 

    

 

 

2035 

 
Deplasări blânde puse în pericol din 
cauza vitezelor mari de deplasare a 
taxi-urilor 
 
 
Deplasarea îngreunată a 
persoanelor cu dificultăți de 
deplasare 

 

Creșterea siguranței pietonale  

 

 

 

 
Amenajări pentru calmarea traficului pe  
Str. II, Str. Nicolae Bălcescu și artera de acces 
către plajă 

 

 

 
10 treceri pentru pietoni elevate 
 

 

 

 

 

125 000lei 

 

 

Buget local 

 

2019 
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Adaptarea infrastructurii de transport la 
nevoile acestei categorii de persoane 

Amenajări tehnice cu elemente stradale 
conform prevederilor legale în vigoare (Legea 
448/2006, Ordin nr. 189/2013 pentru 
aprobarea reglementărilor tehnice NP-051-
2012, revizuire NP 051/2000) 

6.5 Km de benzi de ghidaj tactilo 
–vizuale pe Str. De importață 
crescută : Str.I, II, N. Bălcescu și 
acces plajă 

 

Suprafețe de avertizare tactilo-
vizuală montate în fața 
trecerilor de pietoni (10) 

 

 

 
Deşi nu există infrastructură velo 
29.3% din totalul deplasărilor sunt 
cu bicicleta 
 

 
Amenajarea unei rețele de piste, benzi şi 
trasee velo care să asigure legătura cu 
principalele comune învecinate şi cu 
obiectivele de turism şi agrement 
relevante din zonă.  
 
 
 
 
 
Dezvoltarea unei rețele de piste şi benzi 
velo  

 
Traseu velo circuitul Sulina- Sf. Gheorghe 
(promovarea ciclo-turismului – obiecive de 
patrimoniu natural) 
 
Circuit vleo local Sulina- Gr. Caraorman- Gr. 
Roșu- Gr. Ivancea(Com. Crișan)/ Sulina- Gr. 
Letea(Com. C.A. Rosetti)/ Sulina –Gr. 
Stipoc(Com. Chilia Veche) -  ( cabane , 
monumemente ale naturii, obiceiuri 
tradiționale locale) 
 
 
Amenajări secundare: pontoane, spații de 
repaus, indicatoare  
*inclusiv proiectele de modernizare străzi care 
vor fi utilizabile şi de biciclişti (benzi velo 
partajate) 

 

Amenajarea unor benzi velo pe Str. II, Nicolae 
Bălcescu și acces plajă  
 

 

200km  trasee velo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6  km piste vlo 

 

45 105 700lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580 900lei 

 
 

Programul transfrontalier 
ROMANIA – REPUBLICA 

MOLDOVA 2014-2020 – Obiectiv 
tematic 7 

(cooperare cu alte unități 
administrative din județ) 

 

 

 

 

2023 

 
Nivel ridicat de izolare a localității 
 

 
Realizarea conexiunii auto cu Tulcea  
 

 
Amenajarea unei artere rutiere pe direcția 
Tulcea- Sulina care să deservească orașul în 
ceea ce privește transportul de călători 
(rezidenți/ turiști) și accesul facil al mijloacelor 
speciale de intervenție, doar în condițiile găsirii 
unor soluții tehnice care să depășească 
constrângerile specifice mediului fragil din 
Rezervația Decltei Dunării 
  
 

 

70 km infrastructură transport 
rutier 

 

245 000 000lei 

 

Buget local/ Buget CJ Tulcea 

 

2035 

  
Extinderea zonei cu prioritate pentru 

 
Extinderea amenajărilor pietonale din zona 
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pietoni din centru.  
 

centrală către grupările de locuințe colective și 
către zona turistica din est.  
 
Amenajarea Str. II, Nicolae Bălcescu și arteră 
acces plajă. 
 

2025 

 
Infrastructura portuară insuficient 
valorificată (portul o competență 
distinctivă a oraşului).  
 

 
Modernizarea portului actual și 
delimitarea clară a transportului de 
mărfuri de cel de cetățeni 
 
Realizarea unui port turistic în locația 
Bazin Portuar AZL 
 
Amenajarea unei zone de agreement 
pentru sporturi nautice în locația Bazin 
Mic AZL 
 

    
Fonduri private 

Buget local 

 

 

2035 

 
Transportul public local este utilizat 
în procent de numai 8.4%, 
majoritatea utilizatorilor preferând 
taxi-urile. 
 
Naveta către principalele locuri de 
muncă și servicii de interes public 
se face fi cu transportul în comun 
privat sau cu autovehicule proprii.  

 
Conturarea unei rețele de transport public 
local competitivă intercorelată cu 
transportul public intrajudețean.  
 
Crearea unei linii special de transport 
turistic pe timpul sezonului cald. 

 
Semnare contract de prestări servicii publice – 
transport public local.  
 
 
Achizționarea a două autobuze modern cu o 
capacitate de 20-30 călători. 
  
 
 
Amenajare stații pentru transport public local. 
 
Construirea unui depou  
 

 
 
 
 
 
Achiziție 2 autobuze 
 
 
17 stații 
 
1 depou 

 

 

 

 

 

800 000lei 

 
 
 
 
 
 

P.O.R axa 3.2 
 

 

 

2023 

 

 

2035 
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9.1. Intervenții majore asupra rețelei stradale 

Intrvențiile majore asupra tramei stradale din orașul Sulina vizează modernizarea celor două 
artere principale pe direcția Nord-Sud (Str. I și Str. II) și reabilitarea străzilor acoperite cu macadam/ 
pietriș. Aproximativ 72%  din totalul străzilor se află în stare foartea rea, restul aflându-se în stare 
bună și foarte bună, dar având nevoie de lucrări de întreținere. 

La nivelul zonei centrale, artera majoră: Str. I se află într-o stare bună, însă străzile de deservire 
locală și cele colectoare din țesutul central de locuințe colective se află într-o stare rea sau foarte rea. 

Modernizări ale străzilor se preconizează a fi necesare și în extravilanul orașului, unde străzile nu 
sunt asfaltate și au nevoie de modernizare pentru a susține o viitoare dezvoltare. 

Strada II, Str. Nicolae Bălcescu și str. de acces către plajă constituie de asemenea obiectul 
modernizărilor tramei stradale intrucât în prezent acestea se află într-o stare medie, necesitatea 
având ca bază potențialul acestor artere de a susține traficul turistic și de a constitui bază de 
dezvoltare pentru acesta având în vedere pontețialul tranformării arterelor în spatiu de interacțiune 
social. Cele trei străzi pot devein un sistem cu circuit inchis care preia traficul și îl transfer către Str. I – 
str. cu ctg. de importanță ridicată. Împreună constituie element unificator al punctului central cu alte 
elemente de interes: portul turistic, zona de agreement/ sporturi nautice/ plaja Sulina/ zona culturală 
(centre educaționale și muzee) 

În genere, toate străzile aflate în stare  de degradare necesită intervenții de modernizare/ 
reabilitare, însă  cele menționate anterior constituie priorități în vederea îmbunătățirii mobilității în 
teritoriu. 
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O altă intervenție majoră la nivelul rețelei stradale o constituie completarea tramei urbane prin 
segmente care împreună să poată defini un sistem coerent. Prioritatea este reprezentată de 
completarea Str. I cu un tronson de aprox. 600m pentru a deservi zona turistică aflată pe teritoriul ZLS 
Sulina.  

De asemenea completarea tramei vizează realizarea arterei rutiere de transport pe direcția 
Tulcea- Sulina, arteră cu regim special de circulație pentru protejarea mediului înconjurător. Noua 
arteră are în special scop turistic – înfințarea unui sistem de transport public ecologic de către Consiliul 
Local Sulina cu stație îmbarcare locuitori și turiști cu servicii de informare, semnalizare, camere video 
supraveghere, serviciul este menit să deservească și locuitorii orașului, facilitând dezvoltarea 
economică. Un alt beneficiu al relaizării proiectului constă în creșterea gradului de accesibilitate a 
mijloacelor special de intervenție  - în prezent accesul la unitățile de sănătate depinde în principal de 
condițiile climatice, parcurgerea distanței Sulina- spital Tulcea ajungând în anumite cazuri la timpi de 
aprox. 8 ore. 

 

Figură 68: Principalele intervenții asupra tramei stradale la vnivelul orașului Sulina  

 

Principalele străzi propuse pentru modernizare ( linie gri- pietonal) și extinderile tramei  

(linie discontinua albastră) 

 

Referitor la gabaritul străzilor și la necesitatea includerii unor piste ciclabile și a redimensionării 
trotuarelor astfel încât să răspundă nevoilor utilizatorilor (33% din populația chestionată consideră 
lipsa trotuarelor o problemă, în timp ce 31% se plâng de lipsa pistelor pentru biciclete), întrucât 
profilul străzilor este foarte îngust, variind între 5 şi 7m (inclusiv trotuare în anumite situații), soluția 
tehnică cea mai fezabilă este tratarea lor ca străzi rezidențiale, partajate între pietoni, biciclişti şi 
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autovehicule, străzi de tip „shared-space”-soluție adoptată în cazul străzilor IV, V, VI, VII și străzile de 
pe direcția NS. 

Acest lucru este posibil datorită indicelui foarte scăzut de motorizare (30 maşini / 1000 locuitori) 
şi a cererii reduse pentru deplasările auto (6.7% din totalul deplasărilor conform statisticilor și 7% 
conform populatiei chestionate). De asemenea, prin păstrarea profilului inițial nu va fi nevoie de 
exproprieri care să implice costuri suplimentare şi dificultăți în implementare. Pe străzile propuse spre 
modernizare traficul este redus, specific zonelor rezidențiale cu densități scăzute, motiv pentru care 
întreaga tramă secundară a oraşului poate fi tratată ca zonă partajată între pietoni, biciclişti şi 
autovehicule. 

 Modernizarea axelor NS și EV prin refacerea stratului de uzură, inserția de piste ciclabile, 
refacerea îmbrăcăminții trotuarelor, inserția de mobilier urban și completarea vegetației de 
aliniament, tratarea tramei secundare a orașului ca zonă partajată (arterele de folosință locală), vor 
ameliora semnificativ condițiile de deplasare pietonale, velo şi auto.   

PROIECT 
 

ORIZONT 

Modernizare străzi: Str. I, II, N. Bălcescu, arteră acces plaja 
 

2023 

Completare rețea rutieră cu 2.5km, dintre care 600m pietonal 
 

2025 

Modernizarea și reabilitarea străzilor orașului (pavarea, completarea cu vegetatie de 
aliniament și mobilier urban, coborârea trotuarelor la nivel cu partea carosabilă 
 

2035 

Realizrea traseului rutier Sulina- Tulcea, doar în condițiile găsirii unor soluții tehnice care să 
depășească constrângerile specifice mediului fragil din Rezervația Decltei Dunării 
 

2035 

Program multinanual de completare şi întreținere a străzilor pavate  
 

2035 
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9.2. Transport public 

În momentul de față 8.4% din deplasările în teritoriu se realizează cu transportul public local, 
însă principalul mod de deplasare ales este cel prin intermediul serviciilor private de taximetrie. Date 
fiind dimensiunile reduse ale orașului și localizarea în proximitate a serviciilor de importanță locală 
(școală, primărie, servicii de comerț, locuinte colective), în cele mai multe dintre cazuri deplasarea 
între aceste puncte de interes se realizează pe jos.  

Dat fiind gradul de izolare al orașului, acesta funcționează în genere în regim propriu, locurile de 
muncă ale cetățenilor fiind în mare parte în cadrul orașului, numai 8% din locuitori efectuând deplasări 
zilnice între Sulina și Tulcea. Statisticile nu arată însă un aspect favorabil întrucât numerele prezentate 
evidențiază faptul că numai o mică parte din locuitori au un venit stabil, restul mizând pe sezonul 
turistic și pe activitatea de pescuit. Deplasările la Tulcea sunt îngreunate de timpii ridicați de deplasare 
și de costurile foarte mari ale biletelor. 

Cea mai mare parte din activități se desfășoară în centrul Sulinei; fiind ușor accesibile din orice 
punct al orașului.  

O problemă ce vizează transportul public o ridică însă perioada sezonului cald/ turistic, atunci 
când traficul rutier se intensifică -  turiștii necunoscând zona optează pentru deplasarea cu taxi-urile.  
Elementul pozitiv îl constituie beneficiile economice pentru cei ce furnizează acest serviciu, însă pe 
termen lung acest tip de deplasare afectează mediul natural. Soluția ar putea consta în suplimentarea 
traseelor transportului public în comun pe timpul verii, astfel încât acestea să se adreseze în special 
turiștilor – crearea unui traseu de transport public în comun cu stații în punctele turistice importante.  

Pentru a deservi toate zonele de interes: zona centrală, zona de agrement și zona istorică a 
comunei, zona portuară, centrele educaționale, plaja din Sulina și zonele ce contin aglomerări de 
locuri de muncă, se propun două linii de transport  (pentru  a nu implica costuri prea mari). Aceste 
două rute circulă între extremitatea estică și cea vestică. (raza de deservire optimă a unei stații de 
transport public în comun cu autobuzul este de 400m). 
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Linia 1 reprezintă linia de transport operabilă pe tot parcursul anului, urmărind traseul celei 
existente în prezent, cu mnetiunea ca cimitirul să fie capăt de linie (eliminarea tronsonului cimitir 
maritime- plajă eficientizează timpii de așteptare). Puncte importante pe traseu sunt considerate a fi: 
cimitirul maritime, tabăra Sulina, Liceul Jean Bart, biserica Sf. Nicolae, fabrica de conserve, castelul de 
apă și Mila 2. Linia 2 corelează importante elemente turistice și se află în strânsă legătură cu Str I – 
puncte importante pe traseu: plaja, cimitirul maritim, bazinul mic, palatal CED, parc, școala, catedrala, 
liceul Jean Bart, primăria, restaurant Marea Neagră și Complex Neptun.  

Cele două linii de transport funcționează cu un singur depou – pentru autobuzul de pe linia 2 se 
realizează o abatere de la traseul zilnic pentru accesarea depoului din punctul Mila2 pe tronsonul 
Străzii III ce ocolește Fabrica de Conserve - cuprins între stația cu numele Muzeul Farului și depou 
(imediata vecinătate a castelului de apă), afișând mesajul „Se retrage”. 

În extrasezon turistic, cele două linii se corelează, rezultând linia 3, circulând în continuare 2 
autobuze (întrucât sezonul rece îngreunează deplsările pe jos/ cu bicicleta, iar traficul cu mijloacele de 
transport în comun crește) , traseul formând o buclă – strada II- Strada Unirii -strada III – Strada 
Nicolae Bălcescu- Strada Republicii. 

Figură 69: Linii de transport în comun propuse 

LINIA 1  
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LINIA 2 

 

LINIA 3  

 

 

 

Astfel se propune conturarea unor rute care să deservească aglomerări de locuri de muncă și 
obictive turistice. Pentru a putea deservi toate aceste destinații, fără costuri prea mari va fi nevoie de 
două linii de transport public care să circule către cele două extremități ( Est/ Vest).  

Pe termen lung, în urma dezvoltării urbane în partea sudică se poate lua în considerare 
adăugarea unei noi rute care să traverseze orașul pe direcția Sud-Vest – pe strada V, dar și pe direcția 
Nord-Sud. 
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Pentru a face noile servicii de transport public local atractive vor trebui amenajate stații 
acoperite (aproximativ 17 unități) în care să fie afişate programul alături de o hartă cu cele două linii. 
Desigur aceste informații esențiale trebuie să fie publice şi pe pagina web a primăriei şi operatorului. 

 

Traseul de transport în comun spre amenajare pe direcția Tulcea- Sulina va avea ca finalitate 
depoul, unde se va face transferul călătorilor către cele două linii intraorășenești. 

Figură 70: Grad de deservire a orașului de rețeaua de transport în comun propusă (400m/ stație) 

 

 

INTERVENȚIE ORIZONT 

Semnare contract de prestări servicii publice – transport public local.  
 

2023 

Achizționarea a două autobuze 20-30 locuri.  
 

2023 

Amenajare stații pentru transport public local şi județean.  
 

2023 

Construire depou 
 

2023 
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9.3. Transport de marfă 

Unicul mijloc de aprovizionare al orașului cu mărfuri este cel pe cale navigabilă, aspect care va 
rămâne neschimbat întrucât deschiderea noului traseu rutier Tulcea-Sulina către traficu greu ar aduce 
mari pagube asupra mediului natural. 

Aprovizionarea cu mărfuri generale destinate consumului locuitorilor, aceasta se face prin 
transport pe calea apei, iar zona de acostare se află în vecinătatea străzii 1 și Administrația Fluvială a 
Dunării de Jos. Transbordarea mărfurilor de la nava de transport la mijloacele auto se realizează 
manual, neexistând facilități specializate, pentru ameliorarea situației existente se va prevedea 
automatizarea acestui sistem și amenajarea speficiă a acestui spațiu pentru transferul de marfă cu 
zonă specifică de parcaj și staționare a autovehiculelor care preiau marfa. 

  

INTERVENȚIE ORIZONT 

Modernizarea modlității de transbordare a mărfurilor 2025 
  
Amenajarea unui parcaj și a unei zone de staționare în vecinătatea str. I și AFDJ 
 

2035 
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9.4. Mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos, persoane cu 

mobilitate redusă) 

În ceea ce priveşte deplasările pietonale, proiectul propune ca prioritate modernizarea rețelei de 
străzi locale. Traficul redus şi profilele stradale foarte înguste au determinat soluția optimă aleasă: 
străzi partajate între pietoni, biciclişti şi autovehicule. Viteza maximă admisă pe aceste străzi va fi de 
30 km/h. (cu restricții de 10km/h. pe tronsoane din vecinătatea școlilor, liceelor, etc. și restricționarea 
accesului numai pentru rezidenți și transport public în comun pe Străzile Victoriei și Portului).  

Alte intervenții destinate creșterii siguranței și confortului pentru deplasările pietonale în lungul 
Str I, Str II, Str. Nicolae Bălcescu și accesul către plajă vizează amenajarea pistelor ciclabile și a 
trotuarelor. Măsurile de siguranță se referă cu precădere la trecerile de pietoni. Amenajarea unor 
treceri de pietoni elevate, adaptate inclusiv utilizării persoanelor cu dificultăți de deplasare (personae 
nevăzătoare-semnale acustice, personane în carucior – coborâri la nivel ale trotuarelor) ar spori 
semnificativ siguranța deplasărilor pietonale. 

În ceea ce priveşte infrastructura velo, există o cerere foarte ridicată (29.3% din deplasări), în 
ciuda lipsei infrastructurii velo (31% repondenți se plâng de aceasta problemă), interacțiunea cu 
vehicule (neagreată de 28% dintre respondeți), lipsa parcărilor velo și lipsa zonelor de închiriat (8%). 

 Fiind foarte îngust, profilul tramei secundare nu permite inserarea unor piste sau benzi pentru 
biciclete, excepție fiind Str. I, II și III. 
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Premizele enumerate anterior conturează o rețea velo ce constă în primul rând în străzile locale, 
care în urma modernizării (dar şi în prezent) vor fi folosite în mod partajat de biciclişti, pietoni şi 
autovehicule (viteza max.=30 km/h; 10km/h.). 

Figură 71: Trasee velo propuse (verde) 

 

 

În completarea infrastructurii velo locale a oraşului va fi amenajată şi rețeaua de trasee 
cicloturistice care să valorifice obiectivele turistice şi prezența oraşului Sulina pe culoarul velo 
european 6 „Atlantic-Black Sea”. Astfel se va amenaja un traseu de cicloturism: traseul  care leagă 
Sulina de Parcul Național Munții Măcinului. 
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Figură 72: Rețea rute velo europene 

 

Sursa: http://www.eurovelo.org/routes 

INTERVENȚIE ORIZONT 

Amenajarea pistelor ciclabile pe Str. I,II, III, Nicole Bălcescu, Unirii  2023 
Extinderea amenajărilor pietonale din zona centrală către ZLS 
 

2025 

Amenajarea pistelor ciclabile in vederea completării culoarului velo eurpean 6 
 

2035 

Amenajarea unor trasee velo sub forma de drumuri “shared space” 
 

2023 

Amenajarea unor trasee velo către principalele obiective de interes turistic: plaja Sulina, 
Uzina de Apă, Muzeul Farului   
 

2023 
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9.5. Managementul traficului (staționare, siguranța în trafic, sisteme inteligente de 
transport, signalistică, protecția împotriva zgomotului/sonoră) 

În ceea ce priveşte parcarea, datorită densităților scăzute nu există probleme severe. În zona 
centrală nu este nevoie de amenajarea unor parcări pentru rezidenții din locuințele colective și pentru 
cei ce realizează staționări pe perioade scurte în vederea accesării obiectivelor de interes public 
întrucât utlizarea atuovehiculelor este redusă.  

Este nevoie de aproximativ 10 de noi locuri de parcare pentru vehicule cu tonaj egal sau mai 
mare de 3.5to amenajate în vecinătatea AFDJ pentru autoturismele ce preiau marfa provenita pe cale 
navigabilă. 

 

9.6. Zonele cu nivel ridicat de complexitate (zone centrale protejate, zone logistice, poli 
ocazionali de atracție/ generare de trafic, zone intermodale – gări, aerogări, etc.) 

Zone cu ridicat nivel de complexitate din Sulina sunt zona portului și Str I – dezvoltată liniar de-a 
lungul malului bratului Sulina, zona cultural definită de unitățile de învățământ și atracții turistice 
istorice și plaja Sulina. 

Extinderea zonei cu prioritate pentru pietoni se va face dinspre centrul orașului (scuarul 
Pirmăriei/ scuarul Palatului CED), către Bazinul Mare ZLS. Zona va fi accesibilă cu vehicule auto doar 
pentru intervenții special și aprovizionare unităților comerciale cu marfă. 

Pentru zona portului prioritate va fi amenajarea zonei de transport pasageri , delimitată clar de 
cea de transport de marfă.  

Pentru a creşte accesibilitatea Portului Sulina vor fi utilizate  liniile de transport public 1 și 2 (3) 
(propuse prin PMUD Măcin) împreună cu stația amenajată care asigură legătura în siguranță cu restul 
oraşului. 

 

9.7. Structura intermodală și structuri urbanistice necesare 

Datorită dimensiunii reduse a oraşului nu poate fi vorba încă de nevoia unei structuri 
intermodale. Singura zonă cu potențial de intermodalitate este Portul  Sulina, unde se va face 
transbordarea de la transportul public local la transportul naval și unde în viitor poate fi amenajat un 
heliport în cazul în care această necessitate reiese în urma unui  studio de fezabilitate. 

 

9.8. Aspecte instituționale  

Planul de mobilitate urbană durabilă va fi implementat şi monitorizat de către Direcția de 
Investiții din cadrul Primăriei Sulina. 



219 
 

 
(3)Monitorizarea implementării Planului de Mobilitate Urbană (corespunzătoare etapei III) 
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10. STABILIREA PROCEDURILOR DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII P.M.U.D. 
 

Procesul de evaluare se va axa pe îndeplinirea indicatorilor stabiliți în planul de acțiune. Pentru 
asigurarea succesului viziunii, se recomandă un moment de control în anul 2023 în cadrul căruia ar 
trebui reluat sondajul efecuat cu ocazia realizării planului de mobilitate. Astfel se poate evalua modul 
în care proiectele implementate au satisfăcut nevoile populației şi modul în care acestea s-au 
schimbat pentru noul orizont (2035). 
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(4)Anexe 
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11. FORMULARE UTILIZATE LA COLECTAREA DATELOR 

Interviuri cu reprezentanții gospodăriilor 
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Numărători de circulație clasificate 
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Indicatori statistici privind sistemul național de transport  
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