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1. INTRODUCERE 
 

1.1 Date de recunoaștere 
 

• Denumirea lucrării: ”Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament de Urbanism al 

orașului Slănic Moldova” județul Bacău – Studiu de circulație  

• Beneficiar:  orașul Slănic Moldova 

• Proiectant:  SC MAS-ART DESIGN SRL 

• Data elaborării: aprilie 2021 

 

1.2 Obiectul lucrării 
 

STUDIUL DE CIRCULAŢIE aferent fundamentării elaborării Planului Urbanistic General al orașului 

Slănic Moldova, județul Bacău, stabileşte obiectivele şi acţiunile de dezvoltare ale căilor de 

comunicaţie la nivelul localităţii pentru următorii 10 ani.  

În conținutul documentației se vor aborda următoarele aspecte ale traficului din orașul Slănic-

Moldova: 

1. Diagnoza circulației 

2. Prognoza circulației 

3. Terapia circulației 

4. Priorități de dezvoltare 

 

În urma acestui studiu și a propunerilor de soluționare a categoriilor de probleme menționate, 

materialul oferă instrumente de lucru necesare elaborării, aprobării, dar și urmăririi aplicării 

Planului Urbanistic General în următoarele domenii: proiectare, studiu de fezabilitate, strategii 

de dezvoltare, administrație centrală și locală, agenți economici, colectivități sau persoane 

particulare beneficiare.  

 

1.3 Surse de documentare 
 

Întocmirea studiului s-a efectuat cu aplicarea următoarelor normative tehnice:  

• C242/1993 - “Normativul de elaborare a studiilor de circulaţie din localităţi şi teritoriul de 

influenţă”  

• Ordin AND20/2001 indicativ DD506/2001- “Instrucţiunile tehnice pentru recensăminte, 

măsuratori, sondaje si anchete de circulaţie în localităţi si teritoriul de influenţă”  

• STAS 10795/1-1995 - “Metode de investigare a circulaţiei”  

• P132/1993 - “Normativul pentru proiectarea parcajelor”  
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• Ordinul nr. 50/1998 - “Norme tehnice privind proiectarea si realizarea străzilor in localităţile 

rurale”  

• STAS 2900-89 – “Lăţimea drumurilor”  

• Ordinul nr. 44/1998 – “Norme tehnice privind protecţia mediului ca urmare a impactului 

drum-mediu înconjurător”  

• Ordinul nr. 45/1998 -“Norme tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea  

• drumurilor”  

• Ordinul nr. 46/1998 - “Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice”  

• Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 169/15.02.2005 "Normativ privind proiectarea liniilor 

şi staţiilor de cale ferată pentru viteze până la 200 km/h";  

• SR7348/2001 - “Echivalarea vehiculelor pentru determinarea capacităţii de circulaţie”  

• Standarde de proiectare pentru lucrările de străzi, intersecţii, trotuare, piste de biciclişti, 

profiluri caracteristice de artere urbane (cuprinse în clasa de STAS 10144/1,2,3,4,5) precum 

şi alte standarde privind căile de comunicaţii.  

• PD 162 -83 – “Normativ pentru proiectarea autostrăzilor extraurbane”  

 

Legislație generală: 

• Legea 350 / 2001 – “Privind amenajarea teritoriului şi urbanismul”  

• Ordonanţa nr. 43/1997 - “Regimul juridic al drumurilor”  

• Legea nr. 50/1991 republicată – “Privind autorizarea construcţiilor”  

 

Studii și proiecte anterioare: 

• Strategia de dezvoltare a regiunii Nord-Est 2014-2020 

• P.A.T.N. – Secţiunea I, Reţele de Transport  

• Master Plan General de Transport al României iulie 2015 

• PUG oraș Slănic Moldova aprobat HCL nr.18/25.04.2002, cu valabilitatea prelungită prin HCL 

NR.185 / 28.12.2018 
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2. GENERALITĂȚI 
 

2.1 Încadrarea în teritoriu 
 
Orașul Slănic Moldova este situat în sud – vestul județului Bacău, de-a lungul arterei de circulație 

majoră DN12B și are în componența sa localitățile Slănic Moldova (reședință), Cerdac și Cireșoaia.  

Orașul Slănic Moldova se învecinează: 

- la Nord cu orașul Târgu Ocna 

- la Sud cu comuna Poiana Sărată  

- la Vest cu județul Covasana 

- la Est cu comuna Oituz 

Rețeaua de comunicație în teritoriu este alcătuită drumului național 12B (DN 12B – ce străbate 

localitatea Slănic Moldova) până la Tg. Ocna. Un alt drum important este DC 116B, acesta 

asigurând legătura între Poiana Sărată și orașul Slănic Moldova, care mai departe conectează 

Poiana Sărată de Târgu Secuiesc prin drumul național 11 (DN 11).  

La Sud de orașul Slănic Moldova, la aproximativ 4 km, se poate accesa drumul European secundar 

E574 ce face legătura Bacău – Brașov.  

 Poza 1. Drumuri europene la nivelul României 
Sursa – http://www.mt.ro 
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Nr. crt. Grupa de vehicule
Coeficientul de echivalare 

în vehicule etalon

1

Biciclete, motorete, scutere, 

motociclete
0.5

2

Autoturisme, microbuze, 

autocamionete cu sau fără remorcă
1

3 Autocamioane și derivate cu 2-4 osii 2.5

4 Autovehicule articulate 3.5

5 Autobuze 2.5

6 Tractoare și vehicule speciale 2

7 Remorci la autocamioane și tractoare 1.5

8 Vehicule cu tracțiune animală 3

2.2 Referiri ale studiului de circulație privind teritoriul 
 

Elaborarea studiului de circulație al orașului Slănic Moldova din județul Bacău este dependent de 

cadrul teritorial în care este amplasat, fiind situat pe o axă importantă de circulație rutieră, ce 

leagă localitățile vestice din județele Bacău și Covasna.  

 

2.3 Descrierea proiectului 

 

Elaborarea studiului de circulație vizează doar teritoriul administrativ al orașului Slănic Moldova, 

cu orientarea către analiza situației zonei traversată de DN12B de-a lungul localităților 

componente.  

În cadrul studiului s-a analizat reţeaua majoră de căi de comunicaţii din localitate, din punct de 

vedere al fluxurilor majore de circulaţie. Datele privind intensitatea traficului are la bază 

informațiile Recensamântului General de Circulatie din 2015 pentru DN12B.  

 

Valorile măsurătorilor de trafic obţinute sunt transformate în vehicule etalon conform Ordinului 

nr. 617 din 23 octombrie 2003 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru 

determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacităţii 

portante şi al capacităţii de circulaţie '' indicativ AND 584-2002. 

 
Tabel 1. Coeficienţii pentru echivalarea vehiculelor fizice în vehicule etalon de tip autoturism pe drumurile publice  
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3. ANALIZA CRITICĂ A CIRCULAȚIEI EXISTENTE – DIAGNOZĂ 
 

3.1 Parametrii social – economici  

 

Factorii demografici care intervin la elaborarea studiului de circulație reprezintă numărul 

locuitorilor, structura populației, scopul demografic, densitatea de locuire, navetismul etc. 

Conform datelor Institutului Național de Statistică, evoluția populației după domiciliu pe un 

eșantion de 5 ani, se prezintă astefel:  
 

Tabel 2. Populția după domiciliu la 1 ianuarie 
                      
 
 
 
 
              Sursă: Prelucrare date din baza de date Tempo-online, INSSE 
 

Se remarcă o descreștere a numărului populației de-a lungul aniilor, rata de descreștere fiind 

una de 1,81%. Chiar dacă sporul migratoriu este unul pozitiv, această scădere constantă este 

determinate de sporul natural negativ în continuă accentuare.  

 

3.2 Zonele generatoare și polarizatoare de trafic  

 

La nivelul orașului Slănic Moldova, principala sursă generatoare de trafic este drumul național 

DN12B în zona de stațiune a localității Slănic Moldova. Datorită caracterului balenear al zonei, 

acest drum aduce în localitate un tranzit important din punctul de vedere al valorilor de trafic.  

Pe lângă traseul rutier generator de trafic, la nivelul orașului Slănic Moldova există și obiective 

polarizatoare atât de trafic pietonal cât și rutier în strânsă legătură cu caracterul specific de 

stațiune baleneo climaterică cum ar fi: Complexul Racoviță, Casinoul, zonele hoteliere, pârtia de 

schi, zona izvoarelor dar și obiective de interes local precum unitățile de învățământ și de 

administrație publică.  

  

 Ani 

Număr populație 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 5168 5149 5139 5109 5076 
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Fig 1. Diagrama fluxurilor principale 
Sursa – Google Maps 

 

 

3.3 Caracteristicile traficului existent 

 

Circulația auto majoră este în prezent asigurată de 2 drumuri, unul de interes național și unul  

local de categoria a III-a: DN12B și DC116B. Rețeaua secundară de circulație este reprezenetată 

de străzile din localitățile componente, Slănic Moldova, Cerdac și Cireșoaia.  

Rețeaua de străzi este una tipcă pentru localitățile de munte, urmărind relieful terenului și 

elementele de cadru natural, Pârâul Slănic, drumurile și străzile ce fac parte din sistem sunt de 

categoria a III-a și a IV-a. Acest element de cadru natural condiționează legăturile create de o 

parte și de alta a acestuia, conexiunile fiind efectuate prin treceri, poduri și podețe.  
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3.3.1 Valori de trafic la nivel teritorial 
 

Datele de trafic pentru drumul național DN12B sunt preluate din Recensămntul General de 
Circulație Rutieră din anul 2015.  
 

Tabel 3. Extras din recensământul general de circulație rutieră – anul 2015 

 

Identificare drum național DN12B 

Lungime drum national (km) 21,4 

M
ed
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iln
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ă 
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) 
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i d
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re
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Biciclete, motociclete 95 

Autoturisme 2301 

Microbuze  cu max. 8+1 locuri 101 

Autocamionete si autospecile cu MTMA <= 3,5 tone 46 

Autocamioane si derivate cu doua axe 23 

Autocamioane  si derivate cu trei sau patru axe 5 

Autovehicule articulate (tip TIR), remorchere cu trailer, vehicule cu 

peste 4 axe 

7 

Autobuze și autocare 66 

Tractoare cu / fără remorcă, vehicule speciale 0 

Autocamioane cu 2,3 sau 4 axe, cu remorci (tren rutier) 2 

Vehicule cu tracțiune animală 66 

MZA Total vehicule fizice (veh/24 ore) 2712 

     Sursă: https://www.cestrin.ro/web2014/pdf/recensamant%202015.pdf 
 

Pentru anulu 2021 în cadrul Planului de mobilitate urbană durabilă a fost efectuată o anchetă de 
trafic în 6 locații cheie la nivelul UAT-ului:  
- Slănic Moldova - Intersecția Str. Nicolae Bălcescu – Str. Vasile Alecsandri  
- Slănic Moldova – Str. Nicoale Bălcescu – Agricola 
- Cerdac – Intersecția Str. 1 Mai – Str. Nuferilor  
- Cireșoaia - Intersecția Cireșoaia 
- Cireșoaia - Intersecția Str. Cireșoaia – Str. Teilor 
 

Datele de trafic culese pot fi folosite pentru identificarea fluxurilor majore din localitate, 

intensitatea traficului pe reţeaua majoră de căi de comunicaţii şi identificarea străzilor a căror 

capacitate de preluare a traficului este depaşită prin indicele “debit- capacitate” (raportul dintre 

traficul înregistrat şi capacitatea de preluare a străzii în Vet./h).  

 

 

 

https://www.cestrin.ro/web2014/pdf/recensamant%202015.pdf
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În urma măsurătorilor pe teren s-au constatat următoarele: 

- de-a lungul principalei axe de circulație DN12B, fluxurile sunt aproximativ egale, pe cele două 

direcții de deplasare 

- gradul de umplere al autovehiculelor personale este unul relativ redus, numărul persoanelor 

fiind de sub 2 pasageri/vehicul pentru toate vehiculele autorizate 

- traficul greu reprezintă aproximativ 4.8% din totalul vehiculelor 

 

 

3.3.2 Caracteristicile transportului în comun 
 

În orașul Slănic Moldova, nu există infrastructură specifică pentru transportul feroviar, astfel  

accesul  în  oraș  se  poate  realiza  prin  intermediul  stației  Târgu  Ocna  –  Salina,  o  haltă  după 

gara Târgu Ocna. De aici călătorii pot continua drumul cu transportul în comun, pe o distanță de 

18 km până în Slănic Moldova.  

Orașul Slănic Moldova nu  dispune  nici  de  infrastructură  specifică  transportului  aerian,  traficul  

de  pasageri  și  mărfuri  realizându-se  prin  cel  mai  apropiat  aeroport,  situat la aproximativ 75 

km, Aeroportul Internațional  George  Enescu  din  Bacău, a cărui reabilitare și dezvoltare este 

inclusă în documentele strategice sectoriale. 

 

În prezent, în orașul Slănic Moldova nu există un serviciu de transport public local. 

Infrastructura locală de transport public este reprezentată de stațiile de transport public utilizate 

de cursele interurbane. Stațiile prezintă nivele diferite de dotare și nu sunt dotate cu sisteme 

inteligente de transport specifice. 

 

3.4 Caracteristicile de structură și elemente geometrice ale străzilor  

 

Orașul Slănic Moldova este străbătut de drumul național DN12B pe direcția SV-NE, traversând 

aproximativ 14 km din intravilanul unității administrative teritoriale.   

 

Reţeaua de străzi a orașului Slănic Moldova măsoară 41 km din care 53,7% sunt străzi 

asfaltate/modernizate, celelalte fiind în stare inferioară calitativ celor modernizate. Din cele două 

drumuri de acces în localitate (DN 12B și DC 116B), DN12B se caracterizează printr-o stare tehnică 

modernizată, iar DC 116B are o stare tehnică precară accentuată, fiind nepracticabil. 

 

Pe baza datelor din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Slănic-

Moldova, trama stradală se prezintă astfel: 

 
 
 
 



              STUDIU DE CIRCULAȚII – SLĂNIC MOLDOVA 12 

Tabel 5. Lista drumurilor publice de pe teritoriul orașului Slănic Molova 

 

DENUMIRE LOCALIZARE SUPRAFATA (mp) 

Loc. componentă CIREȘOAIA 

Strada Ciresoaia DN 12 B 
Parte componentă DN12 – zona 

localitate comp. Cireșoaia 
22442 

Strada Arieșului  
din DN 12B str.Cireșoaia - până 

la iesire spre Izlaz Muncelu 
3005 

Strada Crinului 
din str. Ariesului - până la prop.  

Socaci Ana 
664 

Strada Norilor 
din DN 12B str.Cireșoaia - până 

la iesire spre Izlaz Muncelu 
978 

Strada Muncel 
din DN 12B str.Cireșoaia - până 

la prop. Bogatoiu Veronica 
511 

Strada Speranței 
din DN 12B str.Cireșoaia (prop. 

Dragomir) - până la DN 
12B(prop. Ciovor) 

752 

Strada Morii  
din DN 12 B str.Cireșoaia - până 

la prop. Dascalu Maria 
2355 

Strada Curburii  
din DN 12B str. Cireșoaia - până 

la prop. Cretu Cristian 
692 

Strada Cumpăna  
din DN 12B str. Cireșoaia - până 

la prop. Silochi Stefan 
1016 

Strada Bradului 
din DN 12B str. Bradului - până la 

iesire spre Ocolul Silvic 
2311 

Strada Providenței  
din str.Bradului   -  până in 

str.Laslau Stefan 
601 

Strada Poienii  
din str. Bradului - până la iesire 

spre Secatura 
2450 

Strada Baciului 
din str. Teilor - până in 

str.Poienii 
1478 

Strada Cariera de Piatra  
din str. Poienii - până la iesirea 

spre Izlaz  Cireșoaia 
542 

Strada Cornișa  
din str. Poienii   - până la prop. 

Cretu Iulian 
432 

Strada Teilor 
din str. Bradului - până in 

str.Prelungirea Teilor 
1069 

Strada soldat Ștefan M. 
Șilochi  

din str. Bradului - până la iesirea 
spre Izlaz Cireșoaia 

1950 

Strada Lalelelor 
din str.Prelungirea Teilor - până 

la Scoala Generala nr.2 
613 

Strada Școlii  
din DN 12B str.Cireșoaia - până 

la prop. Ababei Roza 
1096 

Strada Surpăturii 
din DN 12B str.Cireșoaia - până 

la prop Catana Viorel  
333 

Strada Pârâul Birtea 
din DN 12B str.Cireșoaia - până 

la iesire spre Izlaz Muncelu 
618 

Strada Merilor 
din DN 12B str. Cireșoaia - până 

in str. Garofitei 
1118 

Strada Vișinului 
din str.Merilor - până la prop. 

Moraru Maria 
433 
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Strada Cireșului 
din str. Merilor  - până la prop. 

Ignat Francisc 
724 

Strada Nucului  
din str.Merilor - până la Cimitirul 

Catolic 
2304 

Strada Bisericii 
din str.Merilor - până in DN 12B 

str. Cireșoaia 
770 

Strada Liliacului 
din DN 12B str. Cireșoaia - până 

la prop. Ardeleanu  
312 

Strada Iasomiei  
din DN 12B str.Cireșoaia - până 

la prop. Anton 
800 

Strada Prieteniei 
din DN 12B str.Cireșoaia - până 

la prop.Ignat Victor 
1494 

Strada Zefirului 
din DN 12B str.Cireșoaia - până 

la iesire spre Izalz Piciorul 
Porcului 

1445 

Strada Pârâul Bejan  
din str. Zefirului - până la prop. 

Matei Florin 
1164 

Strada Orizontului 
din str. Zefirului - până la prop. 

Anton Mihaela 
505 

Strada Măgurii 
din DN 12 B str. Cireșoaia - până 

la iesira spre Izlaz Auru 
2021 

Strada ing. Anton Ababei  
din DN 12B str.Cireșoaia  - până 

la Parc 9 Cerdac 
2669 

Strada Oituz 
din str. Independentei - până in 

str. Independentei 
2117 

Strada Muntelui  
din DN 12B str. Cireșoaia - până 

la iesirea spre Izlaz Piciorul 
Porcului 

5124 

Strada Trandafirilor 
din DN 12B str.Cireșoaia - până 

in str.Intrarea Cireșoaia   
 

896 

Strada Intrarea Cireșoaia 
din DN 12B str.Cireșoaia  - până 

la iesirea spre Izlaz Auru 
3348 

Strada Laurilor  
din DN 12B str.Cireșoaia  - până 

la iesirea spre Izlaz Piciorul 
Porcului 

600 

Loc. componentă CERDAC 

Strada 1 Mai DN 12 B 
Parte componentă DN12 – zona 

cartier Cerdac 
27741 

Strada Magnoliei 
din DN 12B str.1 Mai - până la 

Paraul Slanic 
359 

Strada Colinei 
din DN 12B str.1 Mai - până la 

prop. Harapu Valentin 
942 

Strada Bolovanul 
din DN 12B str. 1 Mai  -până la 
Manastirea Stefan cel Mare si 

Sfant 
29430 

Strada Sălciilor 
din DN 12B str. 1 Mai - până la 

prop.  Avadanei Iulian 
361 

Strada Florilor 
din DN 12B str. 1 Mai - până in 

str.Paraul Rece  
1295 
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Strada Pârâul Rece  
din DN 12B str. 1 Mai - până la 

iesire spre Bolovanu  
1374 

Strada Aluniș 
din DN 12B str. 1 Mai - până la 

prop Butucaru Neculai 
664 

Strada Fragilor  
din DN 12B str. 1Mai - până la 

prop. Trinca Gheorghe 
924 

Strada Garofiței  
din str.Alunis  - până la  prop. 

Demeter Maria 
328 

Strada Zorilor 
din DN 12B Negru Ion - iesire 

spre Cimpu 
2888 

Strada Socului 
din DN 12.B str. 1 Mai - până la 

prop. Calinescu Lucica 
1086 

Strada Cimpului  
din str.Zorilor - până la prop.  

Rotaru  
375 

Strada Crângului 
din DN 12B str. 1 Mai - până la 
iesire spre Izlaz Paraul Cainelui 

971 

Strada Nuferilor 
din str.Zorilor  - până la iesire 

spre str.Păcii  
8793 

Strada Păcii 
din DN 12B str.1 Mai - până la 

iesire spre Ocolul Silvic  
5990 

Strada Constantin Brancuși 
din str.Păcii  - până la Biserica 

ortodoxa Sf. Gheorghe 
1238 

Strada Salcâmilor 
din str.Pacii - până la prop. 

Kerekes Nelu 
528 

Strada Pârâul Săratu  
din str.Pacii - până la prop. 

Apetroaie Iulian  
3100 

Strada Frunzei 
din str. Pacii - până la prop. 

Ganea Gheorghe 
450 

Strada Fundăturii 
din str.Pacii   - până in  str. 

Libertatii 
3698 

Strada Cerdac  
din str.Fundaturii - până la prop. 

Ardeleanu Romica 
140 

Strada  Chetriș 
din str.Fundaturii - până la prop. 

Ungureanu 
401 

Strada Serelor  
din str.Fundaturii  - până la iesire 

spre Izlaz Chetris 
 

502 

Strada Libertății 
din str.Fundaturii  - până la prop. 

Ceangau Elena 
8214 

Strada Sondei  
din DN 12B str.1 Mai - până in 

DN 12B str.1 Mai  
270 

Strada Ciușmea 
din DN 12B str.1 Mai - până la 

iesirea spre  Ocolul Silvic 
959 

Strada Pârâul Rape 
din DN 12B str.1 Mai - până la 

iesirea spre Izlaz Pascu  
912 

Strada Zânelor   
din DN 12B str. 1 Mai - până la 

iesirea spre Izlaz Saghin 
1024 

Strada Afinelor 
din str.Fundaturii  - până la 

iesirea spre Izlaz Chetris 
3656 

Strada Mică  147 

Loc. componentă SLĂNIC MOLDOVA 
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Strada Vasile Alecsandri 
din str. Stefan cel Mare - până in 
str.N. Balcescu DN 12B Izvorul Sf. 

Spiridon 
9034 

Strada Nicolae Bălcescu DN 
12B 

Din str. Mihalachi Spiridon – 
până in str. 1 Mai , parte 

component DN12B 
39347 

Strada Porumbeilor 
din Str. V. Alecsandri - până la 

str. Mihai Eminescu - Hotel 
Venus 

1554 

Strada Mihai Eminescu 
din Str. V. Alecsandri - până la  

Hotel Venus 
3755 

 Strada Spătar Măhăluca 
din str. Vasile Alecsandri -până 
în str. Mihai Eminescu (clădire 

Bank Post) 
737 

Strada Ion Creangă 
din Str.M. Eminescu - până la 

Vila Ioana 
1409 

Aleea Ursului  
din str. Ion Creanga - Fostele  

sere 
575 

Str. Poligonului 
din str. Ion Creanga - până la 

Poligon 
133 

Strada Autogării  
din DN12B  STR.N.BALCESCU -

până in  STR.V.ALECSANDRI 
802 

Aleea Racovită 
din DN12B  str.N.BALCESCU -

până la REMIZA PSI 
4780 

Strada Alecu Aslan 
din STR. ALEEA RACOVITA - până 
la proprietate ROMTRUST&BAU 

COMPLEX RACOVITA 
1036 

Strada Dobru 
din str.N. Balcescu DN12B  - 

până la iesirea spre dealul Dobru 
prop. Coman Elena 

2907 

Strada Armoniei 
str. Alexandru Holban - până la 

prop. Sorta Mihai 
676 

Str. Alexandru Holban 
din  str.DOBRU  - până  la hotel 

Dobru 
988 

Strada Ștefan cel Mare 
din str. N. Balcescu DN 12B  

Scoala 1 - până in str.V. 
Alecsandri  Primarie   

4304 

Str. Valeriu Filimon 
din str. Stefan cel Mare bl.9 - 

până in str. Stefan cel Mare BRD 
 

869 

Strada actor Petru Mircea 
Marin Cimponeriu 

din str.Stefan cel Mare bl.14 - 
până la  str. Nicolae Iorga 

852 

Strada Nicolae Iorga  
din str.Stefan cel Mare bl.14 - 

până la prop. Georgescu Daniela 
405 

Strada Nemira  
din str. N. Balcescu DN 12B Piata 
- până la str. N. Balcescu DN 12 B 

Vila Donna Bianca 
6615 

Strada Pârâul Sasu  
din str. N. Balcescu DN 12B  - 
până la iesirea spre padure 

Ocolul Silvic  
985 

Aleea Pârtiei  
din str.Nemirei zona Partie de 

schi - până la Parcare bl 16 
702 
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Strada Eroilor  
din str. Nemirei pct. Cimitir -
până la prop.  Moscu Vasile 

364 

Strada Pârâul Ignat  
din str.N. Balcescu DN 12B  Ionel 

Mircea  - până la prop. Ene 
Cecilia 

240 

Strada Cristal  

DN 12B  str. N. 
Balcescu(Pensiunea Cristal)  - 
Până in str. Soarelui  (prop. 

Meca GHE.) 

1050 

Strada Sabinelor 
de la prop.Nichita Artur  - până 

la prop. Masterca Mihaita 
442 

Strada Izvorului 
din DN 12 B str. N. Balcescu  - 

până la prop. Sasu Cristian 
790 

Strada Prelungirea Izvorului  
din DN 12 B str. N. Balcescu  - 

până la prop. Vila Michel Group 
378 

Strada Subșurii  
din DN 12B str.N. Balcescu  -

până la  prop. Pensiunea Costea 
Mirabela 

642 

Strada Păltiniș 
DN 12B STR.N.Balcescu 

pensiunea MOLDAVIA BEST - 
până la  prop.  Bogatoiu  

794 

Strada Mesteacănului  
din str.Paltinis  - până la 

PENSIUNEA  Paltinis 
780 

Strada Alexandru Vârnav 
Liteanu 

din str.Paltinis - până la prop.  
Nedelea Cornel 

2614 

Strada dr.ing.Constantin 
Popa 

DN 12 B str.N. Balcescu - prop. 
Ivascu Gheorghe 

521 

Strada Montana 
din DN 12 B str. N. BALCESCU 
Pensiunea Montana - până la 

prop.Catrintasu Anica 
475 

Strada Sticlăriei  
din DN 12 B str. N. Balcescu - 

până la prop. Ivascu 
749 

Strada Primăverii 
din DN 12B str. N. Balcescu   -

până la Statia de Epurare 
2444 

Strada Stroiu  
din DN 12B str. N.Balcescu  - 
până la drum petrolier OMV 

PETROM 
4522 

Strada Verde 
din str.  Stroiu - până la Statia de 

epurare 
1346 

Strada Prundului  
din str.  Stroiu - până la prop. 

Serban Andrei  
2148 

Str. ing.Vasile Cazacu 
din DN 12 B str. N. Balcescu - 

până la iesirea spre  Ocolul Silvic 
2805 

Strada Sărăriei 
din DN 12B str.Nicolae Balcescu - 

până la prop. Bernard Valeriu  
1775 

Strada Făntânii  
din str. Sarariei - până la 

prop.Toth Carol 
418 

Strada Pârâu Tudorache  
din str. Sarariei - până la prop. 

Ionascu 
520 

Loc. componentă SLANIC MOLDOVA – zona IZVOARE și CAMPING 
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str. Mihalache Spiridon 
din str. N. Balcescu DN 12 B – 

Drum Comunal DC 11B 
18004 

Aleea Izvoare 
din str. Mihalache Spiridon 

DN12B - până la pod baraj Sonda 
2 DN 12 B 

1600 

str. Poiana Soarelui  
din str. Mihalache Spiridon  

DN12B   -  până la iesire Camping 
- DC 116 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1128 

str.Pufu 
din str. Mihalache Spiridon DN 
12B -  a iesirea spre varful Pufu 

380 

str. Slănicel 
din str. Mihalache Spiridon DN 
12B - până la iesirea spre varful 

Slanicelu 
2731 

Aleea Pinului 
din str Mihalache Spiridon DN 
12B – până la Aleea Caprioarei 

786 

Aleea Aventurii 
din str. Mihalache Spiridon DN 

12B - până la Paraul Slanic (Dren) 
750 

Aleea Cerbului 
din str. Mihalache Spiridon DN 

12B - până la str. Poiana Soarelui 
563 

Aleea Stejarului 
din str.Poiana Soarelui - până la 

Aleea Pinului 
746 

Aleea Caprioarei 
din str.Poiana Soarelui – până la 

padure Ocolul Silvic 
1080 

TOTAL 318.562  (31,856 ha) 

 

3.4.1 Structura rețelei principale de străzi 
 

Din punct de vedere topologic, gradul de integrare a unei rețele locale în structura rețelei 

naționale poate fi determinat prin calculele care stabilesc proprietățile intrinseci ale grafurilor 

corespunzătoare rețelelor infrastructurii de transport. În tabelul următor sunt prezentate diferite 

niveluri de integrare a rețelei de transport local (căreia îi corespunde un graf reprezentat cu arce 

cu linii subțiri - exemplificat pentru prima categorie de arcele care leagă nodurile 1, 2, 3, 4, 5) și 

rețeaua de transport național (căreia îi corespunde un graf reprezentat cu arce cu linii îngroșate 

- de exemplu, arcele care leagă nodurile 0 - 6 în graful pentru prima categorie). 

 

Categorie graf Exemplu 

Hiperintegrat  
                                                                    
 
 
 

5 

6 0 

2 

4 

1 3 

Un graf este hiperintegrat atunci când 
un arc al rețelei naționale se 
suprapune peste un arc al rețelei 
locale (în exemplu, rețeaua națională 
este reprezentată de nodurile 0  -  1  -  
3  -  6 se suprapune peste rețeaua 
locala alcătuită din nodurile 1  -  2  -  3  
-  4  -  5). 
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Luând în considerare aspectele prezentate mai sus și analizând situația rețelei de transport din 

orașul Slănic-Moldova, se poate concluziona faptul că aceasta este de tip “hiperintegrat” 

deoarece rețeaua rutieră națională se suprapune cu rețeaua de drumuri locală. Rețeaua stradală 

a orașului Slănic-Moldova, dar și organizarea sistemului de transport sunt influențate în cea mai 

mare parte de configurația reliefului.  

Legătura dintre rețeaua națională și cea locală poate fi realizată în mai multe noduri, ceea 

determină o vulnerabilitate a zonei mai scăzută, prin faptul că o disfuncționalitate (întrerupere) 

a unei joncțiuni nu conduce la izolarea ariei urbane, existând printr-o conectivitate multiplă și 

rute ocolitoare suficiente.  

Schema după care este organizată rețeaua principală de trafic din orașul Slănic-Moldova este una 

de tip linear, cu direcțiile principale: Târgul Ocna – Oituz.  

 
Conform OG 43-1997 și OG 49/1998 privind regimul drumurilor, străzile din localitățile urbane se 

clasifică în raport cu intensitatea traficului și cu funcțiile pe care le îndeplinesc, astfel: 

a) străzi de categoria I - magistrale, care asigură preluarea fluxurilor majore ale orașului pe 

direcția drumului național ce traversează orașul sau pe direcția principală de legătură cu 

acest drum; Acestea au minim 6 benzi de circulație, inclusiv liniile de tramvai; 

b) străzi de categoria a II-a - de legătură, care asigură circulația majoră între zonele 

funcționale și de locuit; Acestea au 4 benzi de circulație, inclusiv liniile de tramvai; 

Hipointegrat  
 
 
 
 
 

Integrat rațional  
 
 
 
 
 
 
 

2 

5 

4 

3 1 

6 

0 

Un graf este hipointegrat atunci când 
rețeaua orașului este legată într-un 
nod periferic de rețeaua națională. 

0 

2 

5 

4 

3 1 

6 Un graf este integrat rațional atunci 
când cele două rețele, națională și 
locală, sunt ”tangente”; în exemplu,  
nodul  1 este nod de conexiune a două 
arce ale rețelei naționale și nod de 
conexiune cu rețeaua locală. 



              STUDIU DE CIRCULAȚII – SLĂNIC MOLDOVA 19 

c) străzi de categoria a III-a - colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele funcționale 

și le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale; Acestea au 2 benzi de circulație; 

d) străzi de categoria a IV-a - de folosință locală, care asigură accesul la locuințe și pentru 

servicii curente sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus. 

Trama stradală a orașului este compusă din străzi de categorii diferite, începând de la străzi cu 

profiluri de câte o bandă pe sens, până la străzi înguste.   

Rețeaua stradală cuprinde străzi de categoria a III-a și a-IV-a. Lungimea totală a străzilor 

orășenești, la nivelul anului 2020, era de 45 km, împărțite după cum urmează:  străzi de categoria 

III cu o lungime de 15,2 km (DN  12B) și străzi de categoria IV cu o lungime totală de 29,75 km. 

Principalele artere care asigură accesibilitatea în orașul Slănic-Moldova sunt:  

 

• DN12B care traversează localitatea de-a lungul cursului pârâului Slănic și face legătura cu 

DN12A Miercurea Ciuc – Onești 

• DC116B care traversează munți spre localitatea Poiana Sărată din comuna Oituz, unde se 

intersectează cu DN11 Onești – Brașov.  

Orașul are o conectivitate redusă, nefiind conectat direct sau secundar la rețeaua TEN-T din 

județul Bacău.  

Orașul Slănic-Moldova este conectat direct cu orașul Târgul Ocna, prin DN12B, care are o lungime 

de 21,174 km, după care se ajunge prin intermediul DN2G în reședința județului, Municipiul 

Bacău.  

Prin DC116B se asigură legătura cu Poiana Sărată, după care, prin DN11, se ajunge în orașul Târgul 

Secuiesc.  
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Fig 2. Structura căilor de circulație 

 

 

În ceea ce privește starea rețelei rutiere, doar 53,7% reprezintă drumuri orășenești modernizate 

(străzi cu îmbrăcăminți din asfalt sau beton). Conform datelor furnizate de Primăria orașului 

Slănic-Moldova, în anul 2020 au fost asfaltate în total 15,25 km pe DN12B și altă porțiune de 

0,771 km de străzi asfaltate parțial. Străzile neasfaltate au o lungime de aproximativ 24 km și 

reamenajarea lor trebuie asigurată în următoarea perioadă.  

Principalele concluzii asupra disfuncționalităților existente, bazate pe informațiile din PMUD 

Slănic-Moldova și pe opiniile cetățenilor, sunt următoarele: 

• Calitatea infrastructurii rutiere nu este deplin satisfăcătoare 

• Un procent semnificativ din străzi au suprafața carosabilului necorespunzătoare (pietruite sau 

de pământ) pentru circulația auto 

• Majoritatea intersecțiilor principale nu sunt dirijate corespunzător prin semne de circulație 

• Lipsa infrastructurii pietonale  

• Prezența factorilor de poluare generate de traficul de transit de pe DN12B și DC116B 

• Insuficiența locurilor de parcare 
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Poza 2. DC116B, zona camping 
Sursa – Google Maps, an 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poza 3. DN12B, intrare în zona de stațiune 

Sursa – Google Maps, an 2018 
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Poza 4. Strada Nicolae Bălcescu, la intersecție cu Strada Dobru 
Sursa – Google Maps, an 2018 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Poza 5. DN12B, lipsa infrastructurii pietonale 
Sursa – Google Maps, an 2018 
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3.4.2 Structura rețelei secundare de străzi 
 

Rețeaua secundară este caracteristică așezărilor de munte, fiind neregulată și este alcătuită din 

străzi de categoria a-III-a și a-IV-a. Principala caracteristică a tramei secundare este carosabilul 

din pietriș pe majoritatea străzilor, lipsa infrastructurii pietonale corespunzătoare. Acest lucru 

duce la o circulație îngreunată în anotimpurile reci.  
 

Poza 6. Drum pietruit, Slănic-Moldova 
Sursa – Google Maps, an 2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              STUDIU DE CIRCULAȚII – SLĂNIC MOLDOVA 24 

Poza 7. Drum secundar, sat Cireșoaia 
Sursa – Google Maps, an 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poza 8. Drum secundar, sat Cireșoaia 
Sursa – Google Maps, an 2018 
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3.4.3 Caracteristicile profilurilor stradale 
 

În mare parte rețeaua stradală majoră, cât și cea secundară, prezintă profile cu dimensiuni și 
gabarite conforme cu standardele și normele în vigoare. 
Drumul national are profil transversal constant și se încadrează ca stradă de categoria a III-a. 
Lățimea carosabilului este de 7,00 m pe întreaga lungime a drumului national care străbate 
localitatea. Pe DN 12B, conform datelor furnizate de Primăria orașului Slănic-Moldova, s-au 
asfaltat 15,25 km, acesta având, în prezent, o stare relative bună.  
Există amenajate trotuare cu lățimea de 1,50 m, preponderent în zona de stațiune și a izvoarelor, 
însă, doar pe o parte a drumului national DN 12B. În zonele de locuit, în special în localitățile 
aparținătoare Cireșoaia și Cerdac, trotuarul nu este amenajat corespunzător sau nu există.  
DJ 116B este o arteră de categoria a IV-a cu carosabil de 8,00 m lățime și nu are amenajate rigole 
și trotuare.  
Rețeaua secundară este compusă din străzi de categoria a III-a și a IV-a, cu carosabile asfaltate, 
din pământ sau cu pietriș, într-o proporție de 53,7%, străzile neasfaltate având o lungime 
aproximativă de 24 km, reamenajarea lor representând o prioritate în perioada următoare. Un 
procent ridicat din rețeaua secundară nu prezintă amenajări de trotuare și rigole, acest lucru 
făcând dificilă circulația pietonală, forțând pietonii să circule pe suprafața carosabilă. Lățimea 
carosabilului pentru străzile de categoria a III-a este de 5,00 – 6,00 m, iar pe străzile de categoria 
a IV-a este de 3,50 – 4,50 m.  
 

3.4.4 Amenajările pentru circulația pietonilor și a bicicletelor 
 

Analizând situația existentă a orașului, din punct de vedere al spațiilor pietonale, seobservă o 

serie de puncte tari și puncte slabe în  aceea  ce  privește  amenajarea  și funcționalitatea acestora. 

Astfel, se identifică un număr ridicat de străzi unde spațiul pietonal nu există.  Acestea se regăsesc 

în zonele periferice ale stațiunii, unde se întâlnește fenomenul de expansiune urbană, dar și în 

zonele cu țesut rural. De asemenea, la nivelul zonei centrale spațiile pietonale sunt 

subdimensionate. 

Nivelul scăzut al infrastructurii pietonale conduce la o accesibilitate redusă a acestui mod de 

deplasare, precum și la un grad foarte mic de siguranță a deplasării. 

 

În momentul de față, în orașul Slănic Moldova nu există infrastructură specifică pentru mersul pe 

bicicletă, care să faciliteze și să crească gradul de atractivitate al acestui mod de transport. Ca 

urmare a acestei situații, cota modală a deplasărilor cu bicicleta, rezultată în urma sondajelor 

realizate în procesul de culegere a datelor pentru realizarea PMUD Slănic-Moldova, este de doar 

3% din totalul deplasărilor. Totodată, lipsa pistelor de biciclete conduce la un confort redus, 

precum și la un risc mare asociat acestui tip de deplasări. 
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3.4.5 Amenajările pentru transportul public 
 

În prezent, în orașul Slănic Moldova nu există un serviciu de transport public local. Infrastructura 

locală de transport public este reprezentată de stațiile de transport public utilizate de cursele 

interurbane.  Stațiile prezintă nivele diferite de dotare și nu sunt dotate cu sisteme inteligente de 

transport specifice. 

În  ceea  ce  privește  cererea  de  transport  public,  ca  urmare  a  analizei  rezultatelor procesului 

de culegere a datelor pentru realizarea PMUD, a rezultat cătransportul public acoperă doar un 

procent de 3,8% din totalul de călătorii. 

 

Principalele aspecte negative/disfuncționalități rezultate în urma analizei efectuate asupra 

transportului public, a căror remediere trebuie asigurată prin proiectele și măsurile introduse în 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Slănic Moldova sunt următoarele:  

• Lipsa serviciului de transport public local  

• Lipsa corelării graficului cu cererea de transport public reală 

• Procentul redus de călătorii utilizând transportul public  

• Lipsa informațiilor în timp real asupra transportului public  

• Inexistența unor stații intermodale, care să faciliteze transferul între alte moduri de transport 

și transportul public  

• Inexistența soluțiilor alternative de mobilitate și integrarea acestora cu transportul public  

• Gradul de atractivitate redus al transportului public  
 

3.5 Disfuncționalități la nivelul localității 
 

În urma analizei traficului existent, a transportului în comun și a rețelei de căi de comunicații, s-

au identificat următoarele funcțiuni: 

• nu există trasee alternative la transportul în comun rutier 

• transportul public se realizează în regim maxi-taxi, cu microbuze de mică capacitate, iar 

condiţiile de transport din acestea nu sunt satisfăcătoare din punct de vedere al confortului 

şi siguranţei;  

• mai bine de 40% din străzi au suprafaţa necorespunzătoare (pietruite sau de pământ) pentru 

circulaţia auto;  

• majoritatea intersecţiilor nu sunt dirijate prin semene de circulaţie;  

• lipsa rigolelor şi a trotuarelor pe majoritatea străzilor;  

• incomodări între diferite tipuri de vehicule; pe acelaşi carosabil circulă simultan autovehicule, 

pietoni şi biciclişti;  

• lipsa semnalizării corespunzătoare a stațiilor de transport în comun interurban 
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4. PROGNOZA CIRCUAȚIEI 
 

4.1 Rețeaua stradală principală 

 

Reţeaua stradală se va dezvolta în funcţie de o serie de factori determinanţi, relaţii de 

intercondiţionare şi condiţii locale de tipul: evoluţia fondului construit, creşterea economică a 

comunei, programe de dezvoltare a turismului local, relief etc. 

În prezent, există perspectiva de dezvoltare a tramei stradale, aceasta fiind prezentată în detaliu 

în PMUD Slănic-Moldova. 

4.2 Modelul de transport 

 

Scenariul A nu face nimic, prezintă situația viitoare care cuprinde doar sistemul de transport 

existent, fără nici o altă infrastructură nouă sau schimbări în operarea existentă a transportului, 

fiind luate în calcul insclusiv creșterile preconizate în urma cererilor de transport (Conform PMUD 

Slănic-Moldova).  

Prognoza modelului de transport pentru orașul Slănic-Moldova a fost prezentată în PMUD Slănic-

Moldova pe baza creșterii preconizate în cererea de transport, rezultată din creșterea indicelui 

de motorizare și a numărului de salariați, considerați drept categoria cea mai “mobilă” din rândul 

populației. În lipsa unor măsuri care sp sporească atractivitatea transportului public sau a 

mijloacelor alternative de transport (bicicleta și mersul pe jos), cea mai mare parte a numărului 

de deplasări suplimentare se va regăsi în deplasările cu atuoturismul propriu și mersul pe jos.  

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă are ca viziune transformarea orașului Slănic-Moldova într-

un oraș atractiv și ușor accesibil, cu un sistem de transport durabil și efficient, integrat și sigur, 

care să susțină dezvoltarea economică și socială.  

Perspectiva de dezvoltare promovează mijloacele alternative de deplasare, prin asigurarea unui 

transport public prietenos cu mediul, accesibil, atractiv și eficient, precum și a unor trasee de 

piste de biciclete și pietonale, conectate la punctele principale de interes ale orașului.  

La nivel regional și periurban, orașul va fi conectat și accesibil prin legăturile cu Valea Oituzului și 

Valea Doftanei, care îi vor asigura conexiunea cu drumul E574 și cu viitoarea autostrada Brașov-

Bacău. 
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5. STRUCTURA, DIMENSIONAREA ȘI ORGANIZAREA SISTEMULUI DE 
CIRCULAȚIE – TERAPIA CIRCULAȚIEI 

 

5.1 Alcătuirea structurii rețelei majore de circulație 

 

Rețeaua stradală a localității este una compusă din străzi de categorii diferite, începând de la 

străzi cu profiluri de câte o bandă pe sens, pânâ la străzi înguste.  Rețeaua stradală a localității 

este una de tip mixt, cu o serie de străzi dezvoltate spontan (sistem neregulat) și un sistem 

rectangular în zonele noi ale satului, compusă din străzi de categoria a-III-a și a-IV-a. În urma 

prognozelor preconizate prin PMUD Slănic-Moldova, se constată faptul că pe drumul național, 

dar și la nivelul întregului oraș, traficul din anii următori va depăși capacitatea maximă de preluare 

și numărul de deplasări va crește (deplasările cu autoturismul propriu și mersul pe jos).  

Conform acestor prognoze, pentru anul 2027 reiese necesitatea asigurării conectivității la 

rețeaua rutieră majoră (Slănic-Moldova – E574 și Autostrada Brașov-Bacău, Slănic-Moldova – 

DN12A), reabilitarea infrastructurii rutiere în orașul Slănic-Moldova. 

5.2 Ierarhizarea și dimensionarea arterelor de circulație 

 

Străzile componente ale tramei stradale vor rămâne străzi de categoria a-III-a și a-IV-a. Străzile 

noi propuse vor fi minim de categoria a III-a conform profilelor anexate, excepţie fac străzile de 

servitute şi fundăturile cu lungime mai mică de 100 m ce nu au perspective de a se prelungi pe 

viitor.  

Propunerile pentru ierarhizarea şi dimensionarea arterelor de circulaţie ca profile transversale 

vor trebui să respecte normele privin reglementarea prospectelor drumurilor.   

 

5.3 Dimensionarea și organizarea rețelei de transport în comun 

În prezent în orașul Slănic Moldova nu există o rețea de transport în comun ce deservește nevoile 

locuitorilor. Se propune implementarea serviciului de transport public local, 

suplimentarea/amnajarea/reabilitarea stațiior specifice transportului în comun. Se va urmări 

organizarea a 3 linii de transport public și stabilirea unui grafic de circulație care să corespundă 

cererii de deplasare a locuitorilor și turiștilor.  De asemenea, se propune implementarea   unui   

sistem   inteligent   integrat   de   management   al   transportului public, pentru creșterea 

atractivității și siguranței acestui mod de transport (sistem management flotăvehicule transport 

public, sistem ticketing, sistem de informare a călătorilor în stații, supraveghere video, internet 

în stații), dar și realizarea unor sisteme integrate de mobilitate alternativă la nivelul orașului 

Slănic-Moldova.   
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La momentul întocmirii prezentului studiu, modurile de transport public funcționale în orașul 

Slănic Moldova sunt următoarele: transport auto interurban și taxi.  

 

5.4 Dotări necesare circulației și echiparea tehnică 

 

• Semnalizarea adecvată a intersecţiilor şi a trecerilor de pietoni: iluminat corespunzător în 

zona trecerilor de pietoni (lămpi cu lumină intermitentă, semnalizarea luminoasă de 

atenţionare cu flash etc.).  

• Amenajări specifice circulaţiei pietonale – trotuare.  

• Amenajări specifice circulaţieie bicicliştilor – piste de biciclişti.  

• Denivelări locale (bump, hump, marcaj profilat) la intersecţii, treceri de pietoni, zone de 

calmare a traficului.  

• Realizarea de garduri, glisiere, bariere, stâlpişori pentru canalizarea traficului de pietoni în 

zona punctelor periculoase, în zona instituţiilor de învăţământ şi locurilor de cult. 

• Construirea unei bariere verzi de-a lungul drumului national și elementului de cadru natural 

Pârâul Slănic pentru diminuarea poluării fonice şi a aerului.  

 

6. PRIORITĂȚI 
 

Prioritățile vizate din punct de vedere al mobilității urbane la nivelul orașului Slănic Moldova 

vizează domeniile cheie precum: transportul public integrat, creșterea calității mediului urban și 

a calității vieții cetățenilor, creșterea eficiențeii transportului urban prin implementarea de 

sisteme inteligente de transport, promovarea intermodalității și creșterea conectivității și a 

accesibilității.  

 

Proiectele prioritizate: 

• Asigurarea conectivității la rețeaua rutieră majoră – Slănic Moldova – E574 și Autostrada 

Brașov – Bacău 

• Asigurarea conectivității la rețeaua rutieră majoră – Slănic Moldova – DN12A 

• Înființarea serviciului de transport public local 

• Realizarea infrastructurii pentru biciclete în orașul Slănic Moldova 

• Amenajarea parcare modular de tip park-and-ride pentru promovarea utilizării 

transportului public și a soluților de mobilitate alternativă 

• Reabilitarea elementelor de infrastructură existente 

• Amenajarea trecerilor de pietoni pe sistem ”smart” 

• Amenajarea, reabilitarea și extinderea infrastructurii de parcare existente 


