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Cum ‘apar’ proiectele de mobilitate în Utrecht. 
De la viziune la implementare



• 357.000 locuitori (455.000 in 2040)
• 262.000 locuri de muncă (350.000 in 2040)
• 70.000 studenți
• 169 naționalități
• In 2022 – 900 ani de existență

Utrecht



Utrecht mobilitate urbană
Utrecht
• 7 gări (1 IC) – Utrecht CS cel mai mare nod multimodal din Olanda
• 190.000 călători pe zi la Utrecht CS
• 22.000 locuri de parcare pentru biciclete Utrecht CS
• 245 km piste separate de biciclete 
• 125.000 bicicliști pe zi în zona centrală
Modal split, 2017 Flux pasageri la U CS, 2015

© Arcadis

© NED

Primăria Utrecht
• 80 oameni care lucrează pe mobilitate
• Teme: Strategie, Pietoni și Biciclete, 

Proiectare și Realizare, Parcare, 
Siguranță rutieră, Transport in Comun, 
Managementul mobilității, Managementul 
traficului



Maliebaan – reconfigurare/transformare stradă

• Identificat ca proiect de transformare
• Mai mult spațiu pentru bicicliști și 

verde
• Alternativă pentru decongestionarea 

rutei vest-est

© Primăria Utrecht



Maliebaan – reconfigurare/transformare stradă

• Prima zonă pentru biciclete din Olanda!
• Zonă pietonală deschisă pentru biciclete 1885
• Bicicliștii aveau prioritatea în fața pietonilor și a cailor

© liesbethblogt.nl© HUA



Maliebaan – reconfigurare/transformare stradă

© Primaria Utrecht© indebuurt



De la viziune la implementare

© Robert Oosterbroek

Național: Ministere 
(I&W, BZK, EZK)

Regional: 
Provincie, Zona 

Metropolitană, alte 
forme

Local: Primăria 
Utrecht

Viziunea structurală pentru infrastructură și planificare teritorială  
SVIR (2012-2040)

Viziunea națională pentru teritoriu (NOVI)

Contur mobilitate 2040: mobilitate sigură, robustă și durabilă 

Programul de Mobilitate 2019-2023

Viziunea de Mobilitate 2014-2028

Viziunea „Utrecht Aproape” pentru Zona Metropolitană Utrecht

Planul de Mobilitate Urbană (2016-2025, 2040)

Plan de acțiune aferent PMUD

Studiu de concretizare Zona Oospoort

Proiect Maliebaan

Viziunea de dezvoltare și strategia teritorială (2040)



De la viziune la implementare (macro)

© Ministerul de Interne © Ministerul de Interne © Provincia Utrecht © UNED

© Primăria Utrecht © Primăria Utrecht © Primăria Utrecht © duic



De la viziune la implementare (micro)

Principiu: viață sănătoasă pentru toată lumea

PMUD 2040

Pincicipiu: Utrecht aproape - totul la 10 min. 
distanță

Prioritate pentru pietoni, bicicliști, spațiu verde, 
30km/h, mai puțin trafic auto, calitatea vieții  

Strategia teritorială 2040

Rută viabilă pentru a decongestiona cel mai 
aglomerat traseu (bicicliști) – 28.000/zi

© Primăria Utrecht
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Cum ‘apar’ proiectele de mobilitate în Utrecht. 
De la viziune la implementare

Întrebări și discuție
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Modelul UPP – Procesul de planificare în Utrecht



Ciclu de planificare

© Rijkswaterstaat

Viziune Plan/program Plan de 
acțiune Proiect

Politică urbană

Execuție

Coordonare

Politici
Strategie
Obiective
Programe

Realizare
Întreținere

Monitorizare
Evaluare
Gestiune

Evaluare
Explorare probleme
Monitorizare



Modelul UPP (Utrecht Planproces)

© Rijkswaterstaat

• UPP este o procedură pas-cu-pas pt. planificarea proiectelor de complexitate medie și mare 
• De la idee la realizare și dare în folosință
• Pașii administrativi necesari, participare
• 4 sub-variante

 UPP 0: Dezvoltare pe parcelă
Proiecte simple, una sau mai multe clădiri pe un singur teren, cu un singur proprietar – de 
regulă doar schimbare de destinație.

 UPP 1: Dezvoltare zonală
Proiecte de dezvoltare complexă într-un cartier, întreg cartier sau district. 

 UPP 2: Dezvoltare teren
Proiecte complexe, pentru una sau mai multe clădiri pe un singur teren, cu un singur proprietar, 
cu puțin spațiu public și oarecare sensibilitate sau controversă.

 UPP 3: Proiect de accesibilitate
Proiecte de infrastructură pentru autoturism, biciclete sau transport public. 

 UPP 4: Dezvoltare spațiu urban
Proiect în spațiul urban, altul decât construcție sau infrastructură (ex.: parc, zonă verder, zonă 
ecologică, piațete). 



Modelul UPP (Utrecht Planproces)

© Primăria Utrecht



Fază/ proiect Inițiativa

1-3 luni

Definiție
(viziune 

teritorială)
+/-12 luni

Definiție
(Caiet de 
sarcini)
+/-12 luni

Studiu de 
urbanism

+/-6 luni

Proiectare și design 

+/-12 luni

Pregătire

+/-6-9 luni

Realizare

+/-12-24 luni

UPP 3
Accesibilitate

Document 
de intenție 
(start)

Opțional: viziune
Studiu variante

Caiet de sarcini 
integral + Proiectare 
funcțională

- Proiect preliminar (VO) –
75%
Studiu/cercetare PUD
Studiu teren

Proiect definitiv 
(DO)
Pregătire PUD

Proiect detaliu
Licitație execuție
Autorizație lucrări
Pregătire șantier

Execuție lucrări

Modelul UPP (Utrecht Planproces)

Decizie 
administrativă

Colegiu 

Decizie 
administrativă

Colegiu 

Decizie 
administrativă

Consiliu

Decizie 
administrativă

Consiliu

Decizie 
administrativă

Colegiu 

Consiliul local  – echivalent cu cel din RO
Colegiu – Primar (numit) și Viceprimari (în funcție de portofoliu – aleși) – corpul executiv al consiliului 
Comisii de specialitate – echivalent cu cele din RO

© Primăria Utrecht



Finanțe – Ciclul Planificare & Control (obligatoriu)

Ideal, în ciclul de finanțe (P&C) există 3 momente/ documente esențiale
• Nota de început (nota perspecitve și cadru): start proces. Se conturează cadrul și direcțiile – momentul ideal în care consiliul își 

exprimă dorințele pentru următorul an. Un consiliul puternic se folosește de acest moment pentru a stabili cadre concrete și pentu a 
discuta diferențele de opinie. 

• Budgetul – biblia financiară a primăriilor. Banii sunt împărțiti între programe și direcții de politici urbane. Prin acest document 
Colegiul (primar și vice-primari) primește permisiunea de la consiliu să cheltuiască bani. 

• Rezultate – documentele de inchidere a anului financiar. Consiliul își exercită funcția de control. Ideal aceste documente sunt 
publicate înainte de a începe un nou ciclul P&C. 

• De-a lungul anului se pot face corecții bugetare. 

Iunie – cadru pt. anul următor Budget pt. anul anul următor Corecții (spre finalul anului) Mai – rezultate anul precendentCorecții



Finanțe – Ciclul Planificare & Control (obligatoriu)

© Primăria Utrecht



Finanțe – De unde vin banii?

© Primăria Utrecht

Bani de la bugetul național

Taxe de parcare!

Impozit pe imobile



Finanțe – Pe ce se duc banii?

© Primăria Utrecht
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Modelul UPP – Procesul de planificare în Utrecht

Întrebări și discuție



©Primăria Utrecht

Exemplu proiect de mobilitate
Transformare Maliebaan



Fietsstraat

Proces 
• Parte din ambitiile mai largi ale primăriei: mai mult spațiu pentru bicicliști (soluție decongestionare altă rută), 

mai mult spațiu verde, îmbunătățirea calității spațiului urban, reducerea importanței și accesibilității cu 
automobilul 

• 2014 – start 
• 2015 – prima sesiune de consultare/participare cu locuitorii din zonă 
• 2015 – se consituie un grup de lucru local (locuitori din zonă, oameni de afaceri, Sindicatul Bicicliștilor
• 2014-2016 – diverse studii, simulații și propuneri 
• Iunie 2016 – consiliul local solicită elaborarea a 4 variente 
• Mai 2017 – variantele sunt discutate în sesiune de consultare/ participare – nu se ajunge la un consens!
• Septembrie 2017 – votare online pentru cele 4 variante 
• Martie 2018 – cele 4 variante sunt prezentate consiliului 
• 2018-2019 – studiu variante – se ajunge la varianta 3+ și locuitorii vin cu propunere Plan B
• Mai 2019 – consiliul solicită analizarea variantei 3+ și a planului B (dpdv al traficului). 
• Decembrie 2019 – Consiliul alege varianta dorită
• Iunie 2021 – se finalizează Caietul de Sarcini 
• Ianuarie 2022 – se aprobă Caietul de Sarcini de către Consiliu 
• Februari 2022 – începe proiectarea și design 
• 2023 – începe execuția (?) 



Fietsstraat

Proces 

Fază/ proiect Inițiativa Definiție
(viziune 
teritorială)

Definiție
(Caiet de sarcini

Studiu de 
urbanism

Proiectare și design Pregătire Realizare

UPP 3
Accesibilitate

Document 
de intenție 
(start)

Opțional: viziune
Studiu variante

Caiet de sarcini 
integral + Proiectare 
funcțională

- Proiect preliminar (VO) –
75%
Studiu/cercetare PUD
Studiu teren

Proiect definitiv 
(DO)
Pregătire PUD

Proiect detaliu
Licitație execuție
Autorizație lucrări
Pregătire șantier

Execuție lucrări

Decizie 
administrativă

Colegiu 

Decizie 
administrativă

Colegiu 

Decizie 
administrativă

Consiliu

Decizie 
administrativă

Consiliu

Decizie 
administrativă

Colegiu 

Ce este de remarcat?
Unde suntem în acest traiect?



Fietsstraat

Proces 



Fietsstraat

Proces 

© Primăria Utrecht



Fietsstraat

Planificare 

© West 8



©okra

Exemplu proiect de mobilitate
Transformare Maliebaan

Întrebări și discuție
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