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Selectarea măsurilor – provocarea pe scurt

Selectarea măsurilor
Analizarea măsurilor, a obiectivelor, a problemelor și a tendințelor actuale

Stabilirea responsabilităţilor şi implementarea pachetelor de măsuri

Monitorizarea și evaluarea

Colectarea de date și identificarea de noi surse de date

Elaborarea unui plan de monitorizare și evaluare

Analizarea datelor și a indicatorilor și prezentarea rezultatelor

Cooperarea instituțională
Investigarea cadrelor legislative de cooperare

Identificarea actorilor instituționali și înțelegerea agendelor acestora

Estimarea competenţelor, a cunoştinţelor şi a resurselor instituţionale

Construirea unor structuri de cooperare și definirea responsabilităților

Gestionarea parteneriatelor instituționale

Evaluarea parteneriatelor instituționale

Participarea
Identificarea părţilor interesate locale şi regionale şi a intereselor lor

Elaborarea strategiei de implicare a cetăţenilor şi părţilor interesate

Determinarea nivelurilor și a metodelor de implicare

Gestionarea participării și rezolvarea conflictelor

Evaluarea procesului de participare

Activitate esențială

Activitate recomandată

Activitate potențială
Un proces PMUD este o succesiune de faze, de 
la definirea procesului până la evaluarea ex 
post a planului și a măsurilor. Graficul prezintă 
sarcini-cheie privind PMUD care le revin 
autorităților de planificare în contextul celor 
patru provocări. 

ICooperarea instituțională și participarea sunt 
activități continue și orizontale, care ar trebui 
demarate de timpuriu, în faza de definire a 
procesului PMUD. Activitățile de selectare a 
măsurilor și activitățile de monitorizare și 

evaluare sunt deosebit de relevante în fazele 
ulterioare de planificare analitică și tehnică. 
Graficul reflectă elaborarea inițială a PMUD; 
revizuirea și actualizarea unui PMUD ar trebui 
să pornească de la structurile deja stabilite.

Definiția 
procesului PMUD

Elaborarea 
planului

Implementarea 
planului

Evaluarea 
planului și a 

măsurilor
Sarcini-cheie în elaborarea unui PMUD
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Viziuni, 
obiective 
și ținte

Condiții și 
scenarii 
de bază

Evaluarea procesului de elaborare a PMUD

Selectarea indicatorilor pentru monitorizare și evaluare

Identificarea și analizarea tipurilor de măsuri de politică adecvate

Identifying and analysing suitable types of policy measures

Elaborarea unei prezentări a măsurilor şi a pachetelor de politici

Sarcini-cheie în elaborarea unui PMUD 
Sursa: Rupprecht Consult, 2016

biciclete, linii de tren urban și drumuri) sau taxarea 
utilizării sistemului de transport. Este dificil să se 
identifice soluțiile cele mai adecvate.

Diferite părți interesate și politicieni, ba uneori chiar 
și cetățenii pot avea idei preconcepute despre ce 
anume ar trebui întreprins. Mai mult, soluțiile cele mai 
adecvate pot să fie nu cele mai ușor de implementat. 
Spre exemplu, partajarea responsabilităților și lipsa de 
finanțare pot reduce mulțimea măsurilor aplicabile. 

Un PMUD probabil se va baza pe numeroase măsuri, 
dar performanța și implementabilitatea PMUD va 
depinde de felul în care aceste măsuri sunt grupate. 
epinde de felul în care aceste măsuri sunt grupate. Un 

Selectarea măsurilor este procesul prin care sunt 
identificate cele mai adecvate și eficiente măsuri de 
transport și mobilitate pentru a atinge viziunea și 
obiectivele Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 
(PMUD) și pentru a rezolva problemele locale identificate. 
Chiar dacă viziunea, obiectivele și problemele sunt 
definite, se poate să nu fie evident care măsuri sunt cele 
mai adecvate.

O plajă largă de măsuri sunt disponibile, cum ar fi 
modificarea tipului de dezvoltare pentru a reduce 
cererea de deplasări, generarea de servicii de transport 
public noi, administrarea diferențiată a rețelelor, 
schimbări în comportamentul utilizatorilor, construirea 
unor elemente de infrastructură noi (trotuare, piste de 
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PMUD trebuie să fie mai mult decât o listă de dorințe 
în care listăm măsuri. Anterior implementării, fiecare 
soluție trebuie să fie definită detaliat, evaluată prin 
prisma impactului posibil și prin cea a contribuției sale 
potențiale.

Stabilirea contextului și scopul urmărit

Înainte de căuta posibile măsuri, autoritatea 
planificatoare trebuie să clarifice limitele regiunii 
studiate, orizonturile temporale, măsurile existente 
și soluțiile deja angajate. Trebuie să se evite căutarea 
de soluții înainte să se fi definit viziunea și obiectivele 
urmărite. Procesul de selectare a măsurilor include 
analiza diferitelor tipuri de soluții și a informațiilor 
despre ele, înțelegerea felului în care fiecare 
funcționează și cum poate contribui la atingerea 
obiectivelor PMUD. Este important să se decidă dacă 
sunt anumite strategii care ar trebui urmărite, spre 
exemplu reducerea necesităților de deplasare, respectiv 
să se ia în considerare principiile grupării măsurilor. 
Dezvoltarea de pachete de măsuri poate ajuta atingerea 
unor performanțe îmbunătățite, dar poate să ajute și 
în trecerea peste anumite dificultăți ale implementării 
măsurii. Mai multe informații despre aceste aspecte se 
găsesc în KonSULT Ghidul de politici (Policy Guidebook) 
și Generatorul de opțiuni de Măsuri (Measure Option 
Generator), ambele pe pagina de internet KonSULT, 
care este una dintre sursele de informare despre 
pachetele de măsuri.

Luarea deciziilor și responsabilitățile 

Odată cu avansarea în procesul de selectare a măsurilor, 
autoritatea planificatoare și partenerii ei vor defini cine 
este responsabil pentru fiecare tip de măsuri și nivelurile 
de finanțare de care se dispune. Este recomandabil să 
se ia în considerare nivelul posibil de acceptabilitate a 
diferitelor măsuri. Totuși, aceste constrângeri nu trebuie 
să fie un motiv pentru a nu încerca implementarea 
unei anumite soluții. Gruparea și proiectarea atentă 
precum și atragerea părților interesate și a publicului 
în selectarea măsurilor și a pachetelor de soluții poate 
ajuta la înlăturarea barierelor.

Cum vor funcționa măsurile într-un oraș dat? 

Autoritatea de planificare trebuie să se asigure că fiecare 
măsură de pe lista scurtă este proiectată suficient 

de detaliat pentru ca implementarea să fie eficientă, 
iar actorii și publicul pot înțelege la ce să se aștepte. 
Acest proces include estimarea impacturilor probabile 
(asupra obiectivelor și problemelor) ale acestor proiecte 
detaliate. Previzionarea posibilelor rezultate cere o 
anume abilitate profesională care poate fi asistată de 
modele predictive. Aceste predicții trebuie folosite 
pentru evaluarea ex ante a fiecărei măsuri detaliate 
cât și a pachetelor raportat la obiective. Acest fapt va 
ajuta la prioritizarea măsurilor care vor fi adoptate și 
poate sugera căi prin care proiectele individuale pot fi 
îmbunătățite. 

Măsuri de mobilitate în Londra 
Sursa: Bernd Decker

Doriți să aflați mai multe? 

Informații suplimentare și diferite studii de caz locale se 
pot găsi în Manualul despre selectarea măsurilor!

Pentru informații suplimentare puteți accesa  
www.eltis.org și www.sump-challenges.eu
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Measure selection

3.1.4 What problems need to be  
overcome? 

A clearly specified list of problems is the most suitable 
basis for identifying potential solutions. Problems can 
be identified, both now and in the future, as evidence that 
objectives are not being achieved. However, objectives 
are often rather abstract, and it may be easier for 
members of the public to understand a strategy based 
on clearly identified problems. 

One of the easiest ways of specifying problems is 
by reference to the set of objectives in the previous 
section.  This enables the question “how do we know we 
have got a problem?” to be answered more easily. For 
example, the efficiency objective relates to problems 
of congestion and unreliability; the safety objective to 
accidents and casualties. The two concepts, objectives 
and problems, are two sides of the same coin. Box 
10 shows the problems which are considered in the 
Measure Option Generator.

Problems may be identified in a number of ways:

Consultation: Transport users and residents can identify 
the problems that they encounter when travelling and 
which result from other people travelling. Transport 
providers can be consulted about the operational 
problems which they face. This is a key element of the 
participation process, as discussed in the CH4LLENGE 
Manual on Participation. Users and residents will be 
well placed to identify current problems, but may find it 
harder to envisage problems which might occur at some 
future date. Problem identification through consultation 
is therefore of most use for current problems.

Objective analysis: Objective analysis of problems 
requires the adoption of an appropriate set of indicators 
and targets, as discussed in the CH4LLENGE Manual 
on Monitoring and Evaluation. When a condition is 
measured or predicted to differ from a target, then a 
problem is said to exist. When targets are defined, 
they can be used, with current data, to identify current 
problems. Given an appropriate predictive model, a 
similar exercise can be conducted to estimate problems 
in a future year. Figure 8 is an example of a pollution 
map from West Yorkshire. 

Figure 4: A pollution map for West Yorkshire
Source: WYCA (2015)

Monitoring: Regular monitoring of conditions, using 
similar indicators and targets, is another valuable way 
of identifying problems, and is covered further in the 
CH4LLENGE Manual on Monitoring and Evaluation.  
As well as enabling problems, and their severity, to be 
specified, a regular monitoring programme enables 
trends to be observed, and those problems which are 
becoming worse to be singled out for treatment. Box 
10 summarises the approach recommended for Local 
Transport Plans in England (DfT, 2009).  

Spotlight 3.3 illustrates how Dresden used consultation 
to identify objectives, and hence problems. 

If problems are identified through consultation, the city 
authority is able to determine the areas of concern for 
citizens. This will in turn help to confirm that they have 
selected the right objectives, and to indicate the basis 
on which targets might be set. Identification through 
objective analysis and monitoring enables cities, and 
citizens, to compare problems in different areas and in 
different years on a consistent basis. 

As with objectives, it will be important to consider 
the relative importance of different problems, since 
it may not be possible to reduce one problem without 
aggravating others. These priorities may differ between 
stakeholders; equally they may differ by area of the 
city. In our Measure Option Generator users are able to 
specify the relative importance of the problems listed 
in Box 11. 
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In a survey of the five advancing cities in CH4LLENGE, 
four saw congestion as a serious and growing problem; 
only in Budapest was it thought to have become 
marginally less severe. Despite congestion, most cities 
considered public transport unreliability to be only a 
minor problem. The five cities generally considered 
accessibility to be satisfactory, though they all accepted 
that they would benefit from introducing formal 
accessibility standards. Only Budapest and Krakow 
considered that they had a serious air quality problem; 
conversely all five cities considered noise a moderate to 
serious problem.  Accidents were generally thought to 
be a less serious problem, although it was suggested 
that cities could do more to collect and analyse accident 
statistics (see CH4LLENGE reports on local mobility 
situation in partner cities). 

It is important to bear in mind that problems are 
symptoms of inadequacies in the transport system, but 
do not immediately point to a preferred solution. An 
analysis of the underlying causes of the problems should 
always be carried out. For example, it would not be safe 
to assume that a congestion problem should be solved 
by adding extra capacity at the location concerned. It 
may be that land use patterns are encouraging longer 
distance travel, or that inadequate public transport 
is forcing people to drive. Other solutions, such as 
travel demand management or public transport 
improvements, may be more appropriate and may only 
be revealed by analysis of the causes of the problem.

Box 11: Problems in KonSULT

•	Congestion
•	Community impacts
•	Environmental damage
•	Poor accessibility
•	Social and geographic disadvantage
•	Accidents
•	Suppression of economic activity

Box 10: Problem identification for 
Local Transport Plans (DfT, 2009)

Cities “should identify problems and priorities 
on the basis of clear evidence and data, e.g. on:

•	demographic and socio-economic trends
•	environmental issues
•	economic circumstances
•	existing transport infrastructure capacity
•	 travel patterns and trip rates
•	connectivity of existing networks
•	stakeholder views”.

Dresden’s SUMP objectives were developed in 
a consensual discussion of the 43 stakeholders 
in a Round Table. The discussion took about 
five months with several meetings of the 
Round Table and of four interest groups. The 
four groups proposals were combined with 
help of the neutral moderator and scientists 
from Dresden University. The resulting 
consensual document was then adopted by 
the politicians with some modifications. 

The 43 stakeholders, together with institutional 
partners and the city administration, were 
then asked to make an analysis of problems 
and deficiencies of the Dresden urban 
transport system. The city administration 
made a synopsis of all reported problems 
and deficiencies and gave this material to its 
consultants as a basis for identifying SUMP 
measures.

This structured approach helped Dresden 
to ensure that all identified measures were 
contributing to agreed objectives and to the 
resolution of identified problems.

LOCAL SPOTLIGHT 3.3:  
Identifying objectives  
and problems through 
consultation in Dresden
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